
 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF.DR. SEMA YILDIRIM 

ENDODONTİ ANA BİLİM DALI 

ENDODONTİ PROGRAMI 

İSTANBUL-2012 

HATİCE MİRAY UYAN 

FARKLI BEYAZLATMA MADDELERİNİN DENTİN 

MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

(DOKTORA TEZİ ) 



ii 

 

 

TEZ ONAYI  

 

 

 

 



iii 

 

 

BEYAN 

 

 

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığı beyan ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

TEŞEKKÜR 

Bu tezin gerçekleşmesini sağlayan, bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım  

sevgili hocam Prof. Dr. Sema Yıldırım'a 

Çalışmalarım sırasında desteğini esirgemeyen Prof.Dr.Süleyman Tekeli' ye  

Doktoram süresince sağladığı maddi manevi desteğinden dolayı TUBİTAK’a 

Sağladıkları manevi destek ile bu tezi tamamlamamda yardımcı olan aileme teşekkür 

ederim. 



v 

 

 

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAYI .................................................................................................................... İİ 

BEYAN ........................................................................................................................... İİİ 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................... İV 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................................ V 

TABLOLAR LİSTESİ .................................................................................................. Vİİ 

ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................................................................... Vİİİ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ................................................................ İX 

ÖZET ............................................................................................................................... X 

ABSTRACT ................................................................................................................... Xİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ .......................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER ....................................................................................... 4 

2.1. DİŞ BEYAZLATMANIN TARİHÇESİ ........................................................ 4 

2.2. DİŞ RENKLENMELERİ ............................................................................... 7 

2.2.1. Kuron Minesinin Rengi .................................................................................. 7 

2.2.2. Dişlerin Okluzal ve Insizal Kenarlarına Doğru Artan, Servikalde Azalan  

Mine Kalınlığı ............................................................................................................... 7 

2.2.3. Yaşlanma ........................................................................................................ 7 

2.2.4. Dentinin Renk Tonu ....................................................................................... 7 

2.3. RENKLENME NEDENLERİ ....................................................................... 8 

2.4. DIŞSAL RENKLENMELER ........................................................................ 8 

2.5. İÇSEL RENKLENMELER ........................................................................... 9 

2.5.1. SİSTEMİK ETKENLERE BAĞLI İÇSEL RENKLENMELER .................. 9 

2.6. LOKAL SEBEPLERE BAĞLI İÇSEL RENKLENMELER ...................... 12 

2.6.1. PULPAL DEĞİŞİKLİKLER ....................................................................... 12 

2.6.2. ENDODONTİ İLE İLİŞKİLİ RENKLENMELER ..................................... 15 

2.7. BEYAZLATMA İŞLEMİ ............................................................................ 16 

2.7.1. BEYAZLATMA AJANLARI ..................................................................... 16 

2.8. DİŞ BEYAZLATMANIN KİMYASI ......................................................... 20 

2.9. DİŞLERİN BEYAZLATILMASININ MEKANİZMASI ........................... 22 

2.10. BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ ............................................................... 23 



vi 

 

 

2.10.1. VİTAL DİŞLERDE BEYAZLATMA ......................................................... 23 

2.10.2. NON -VİTAL DİŞLERDE BEYAZLATMA .............................................. 28 

2.11. BEYAZLATMA İŞLEMİNİN KONTRENDİKASYONLARI .................. 32 

2.12. BEYAZLATMA İŞLEMİNİN KOMPLİKASYONLARI VE PROGNOZ 32 

2.12.1. YENİDEN RENKLENME .......................................................................... 32 

2.12.2. SERVİKAL EKSTERNAL REZORPSİYON ............................................. 34 

2.12.3. DOKULAR ÜZERİNE ETKİLERİ ............................................................. 35 

2.12.4. BEYAZLATMA İŞLEMİNİN DİŞ SERT DOKULARINA ETKİLERİ .... 36 

2.12.5. BEYAZLATMA SONUCU OLUŞAN İRRİTASYON,  

ÜLSERASYON VE AĞRI .......................................................................... 43 

2.12.6. REZİN YAPIŞMASINDA AZALMA ........................................................ 43 

2.13. DENTİNİN ÖZELLİKLERİ ........................................................................ 43 

2.14. SERTLİK DENEYİ ..................................................................................... 44 

2.14.1. BRİNELL SERTLİK DENEYİ ................................................................... 45 

2.14.2. VİCKERS SERTLİK DENEYİ ................................................................... 45 

2.14.3. ROCKWELL SERTLİK DENEYİ .............................................................. 47 

2.14.4. KNOOP SERTLİK DENEYİ ...................................................................... 48 

2.15. DENEYİN YAPILIŞI .................................................................................. 49 

2.15.1. SERTLİK ÖLÇME DENEYİ ...................................................................... 49 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ................................................................................ 51 

3.1. DİŞLERİN TOPLANMASI ve SAKLANMASI ......................................... 51 

3.1.2. KULLANILAN BEYAZLATMA AJANLARI .......................................... 53 

3.2. BEYAZLATMA MADDELERİNİN DİŞLERE UYGULANMASI .......... 54 

3.3. DENEYİN YAPILIŞI .................................................................................. 56 

3.4. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME ...................................................... 59 

4. BULGULAR ................................................................................................ 61 

5. TARTIŞMA ................................................................................................. 68 

6. SONUÇLAR ................................................................................................ 76 

7. KAYNAKLAR ............................................................................................ 77 

8. ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................. 85 

 



vii 

 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

 

Table 2-1 Renklenmeler .................................................................................................... 9 

Table 3-1 Örneklerin Dağılımı ....................................................................................... 53 

Table 3-2: Opelescence Endo Özellikleri ....................................................................... 53 

Table 3-3 Whiteness Super Endo Özellikler ................................................................... 54 

Table 4-1 Grup1(Kontrol Grubu) Ölçüm Sonuçları ....................................................... 62 

Table 4-2 Grup2 (Whiteness Super Endo) Ölçüm Sonuçları ......................................... 63 

Table 4-3 Grup3 ( Opalesence Endo) Ölçüm Sonuçları ................................................. 64 

Table 4-4 Grupların Ortama VSD .................................................................................. 65 

Table 4-5 Verilerin normallik testi sonuçları .................................................................. 66 

Table 4-6 Kontrol ve Whiteness gruplarından elde edilen verilerin U-Testi Sonuçları . 66 

Table 4-7 Kontrol ve Opalescence verilerin bağımsız örneklem t-testi sonuçları .......... 66 

Table 4-8 Whiteness ve Opalesence verilerin U-Testi Sonuçları ................................... 67 

 



viii 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Figure 2-1 Hidrojen peroksitin asidik pH da iyonizasyonu ............................................ 18 

Figure 2-2 Hidrojen peroksitin tamponlanmış haldeki iyonizasyonu ............................. 18 

Figure 2-3 H2O2 ile Beyazlatmada Genel Oksidasyon Süreci ........................................ 19 

Figure 2-4 Sertlik Deneyleri ........................................................................................... 44 

Figure 2-5 Brinell Sertlik Deneyi ................................................................................... 45 

Figure 2-6 Vickers Sertlik Deneyi .................................................................................. 46 

Figure 2-7 Rockwell Sertlik Deneyi ............................................................................... 47 

Figure 2-8 :Knopp Sertlik Deneyi .................................................................................. 48 

Figure 3-1: Akriliğe gömülmüş diş örneği ..................................................................... 53 

Figure 3-2 Opelescence Endo ......................................................................................... 54 

Figure 3-3 Whiteness super endo .................................................................................... 54 

Figure 3-4 Kontrol Grubu ............................................................................................... 55 

Figure 3-5 Opelescence Endo Grubu .............................................................................. 55 

Figure 3-6 Whiteness Süper Enco Grubu ....................................................................... 55 

Figure 3-7 Beyazlatma Malzemelerinin Örneklere Uygulanması .................................. 56 

Figure 3-8 Vickers – Batan Uç ve Diyagonaller ............................................................. 56 

Figure 3-9 Örneklerin Üzerinde Çıkan Baskı Ucu İzlerinin Mikroskop Görüntüsü ...... 57 

Figure 3-10 Ölçüm yapılan diş numunesi üzerinde diyagonallerin gösterimi ................ 58 

Figure 3-11 Vicker Sertlik Ölçüm Cihaz ........................................................................ 59 

Figure 3-12 Ölçüm ve sonuçların görüntülenmesi ......................................................... 59 

Figure 4-1 Sertlik Değerleri ............................................................................................ 65 

 



ix 

 

 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

CaCO2                        Kalsiyum Karbonat 

H2O2                 Hidrojen Peroksit 

ROS                       Reaktif Oksijen Türleri 

Fe
+2 

                              Demir 

O2
-2

:                   Süperoksit 

OH
-
                       Hidroksil 

FeO:             Demir oksit 

Fe2O3                           Hematit 

SEM:                           Scanning Electron Microscopy 

F               Yük 

A             Alan 

BSD                    Brinell Sertlik Değeri 

KSD                               Knoop Sertlik Değeri 

VSD                             Vickers Sertlik Değeri 

 



x 

 

 

ÖZET 

Uyan, H.M. (2011). Farklı Beyazlatma Maddelerinin Dentin Mikrosertliği Üzerine 

Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Endodonti ABD. Doktora Tezi. 

İstanbul.  

Estetik kaygıların giderek arttığı günümüzde, diş renklenmelerinin tedavi 

edilmesi büyük önem taşımaktadır. Endodontide lokal etkenlere bağlı olarak renklenmiş 

dişlerin kök kanal tedavisini takiben intrakuroner yöntem ile beyazlatılması işlemi diş 

hekimlerinin güncel pratik uygulamalarından biridir. Beyazlatma uygulamalarının sıkça 

kullanılması, bu uygulamanın etkinliği, güvenilirliği ve diş sert dokuları üzerine 

etkilerinin araştırılmasını önemli kılmaktadır.  

Bu çalışmada, intrakuroner beyazlatma da sıklıkla kullanılan maddelerden olan 

hidrojen peroksit ve karbamid peroksit’in dentin mikrosertliği üzerindeki etkileri  

ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. 

Çalışmada, 60 adet insan, üst çene kesici dişi kullanılmıştır. Örnek dişler, her 

birinde 20 adet diş bulunan, üç gruba ayrılmıştır. 1.Grup; Bu gurup kontrol grubu olarak 

kullanılmıştır. Bu gurupta bulunan dişlere, herhangi bir işlem yapılmamıştır. 2.Grup da 

bulunan dişler, %35 Hidrojen Peroksit(Opalescense Endo, Ultradent, South Jordan, UT) 

kullanılarak, “walking bleach” yöntemiyle beyazlatılmıştır. 3.Grupda buluna dişler ise, 

%37 Karbamit peroksit(Whiteness SuperEndo, Dentscare LTDA, Joinville, SC) 

kullanılarak “walking bleach” yöntemiyle beyazlatılmıştır. . 

 Tüm örnekler, akrilik bloklar içine gömülerek sabitlenmiştir. Bu dişlere 

beyazlatma yapılırken  kullanılan beyazlatıcı  üç günde bir değiştirilmiş ve işlemler 

toplam olarak on iki günde tamamlanmıştır.  Bu sürenin sonunda, her üç grupta bulunan 

dişlerin mikro sertliği  vickers yöntemi ile ölçülmüştür., bu sayede ölçümlerin 

doğruluğu sağlanmıştır.  

Her iki deney grubunda da, mikrosertliğin, kontrol grubu örneklerine oranla 

azaldığı görülmüştür. Yapılan istatistiksel analizlerin sonuçlarına  göre, whiteness super 

endo kullanılan 3. Grup ile, kontrol grubu arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Buna karşılık opalescence endo kullanılan 2. 

Grupta dentin sertliği  kontrol grubuna oranla azalmış olsa da aradaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Deney grupları kendi aralarında 

karşılaştırıldığında ise  whıteness super endo kullanılan 3. Grupta, dentin sertliği, 

opalescence endo kullanılan 2. Gruba oranla, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 

azalmıştır (p<0,05).  

   

Anahtar kelimeler: dentin mikrosertliği; intrakoronal beyazlatma. 
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ABSTRACT 

Uyan, H.M. (2011). The effect of different bleaching agents on dentin microhardness. 

İstanbul University, Institute of Health Science, Endodontic Department Phd. Thesis 

İstanbul 

As the aesthetic concerns increasing nowadays, the treatment of discoloured 

tooth has gain a great importance. Treatment of discoloration tooth, which is colored 

due to local factors, by intracoronal bleaching techniques following by the root canal 

treatment is become the one of the most current dentistry practice. Due to more frequent 

use of bleaching techniques, the effectiveness, reliability, and investigate the effects on 

dental hard tissues of this applications become an important issue. 

In this study, the effect of carbamide peroxide and hydrogen peroxide which are 

the most frequently used agents in intracoronal bleaching, on the dentin micro hardness 

are evaluated. 

Sixty human maxillary incisors were used in this study. Teeth are randomly 

divided in to three group (n=20) Control group. No bleaching agent is applied. For 

group2, 35% Hydrogen Peroxide (Opalescense Endo, Ultradent, South Jordan, UT) is 

applied, for group3, 37 % Carbamide Peroxide (Whiteness SuperEndo, Dentscare 

LTDA, Joinville, SC is applied. The walking bleach method is performed for both 

gruop2 and group3.  

Bleaching was performed for twelve days and afterwards vickers method was 

applied to test the dentin microhardness. All specimens are embedded in acrylic blocks 

in order to fixed, so that the accuracy of measurements is guaranteed.  

The micro hardness of both groups is decreased with respect to control group. 

According to result of statistical analysis, there is a significant difference between the 

group3, whiteness super endo applied, and control group (p<0,001). Whereas, the 

difference between group2, opalescence endo applied, and control group were not 

significant (p>0,05). The micro hardness of whiteness super endo ( Group3) was 

significantly decreased when compared with the opalescence endo (Group2) (p<0,05). 

Key Words: dentin micro hardness; intracoronal bleaching. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Dişlerin beyazlığı her zaman sağlık ve estetiğin vazgeçilmez bir unsurudur. 

Estetik kaygıların giderek arttığı günümüzde, dişin doğal görünümünün hastaya yeniden 

kazandırılması, modern diş hekimliğinin önemli konularından biri olmuştur(Çalışkan 

2001) 

Dişlerin normal renklerinin bozularak farklı bir renk alması, diş renklenmeleri 

olarak tanımlanır. Diş renklenmeleri iç kaynaklı ve dış kaynaklı olmak üzere iki grupta 

incelenir. Dış kaynaklı renkleşmeler, boyar maddelerin diş yüzeyinde veya pelikılın 

içinde biriktiğinde ortaya çıkar. İç kaynaklı renkleşmeler ise, boyar maddelerin dişin 

mine ve dentin dokusunun içinde biriktiğinde oluşur Genellikle sistemik veya pulpa 

kaynaklıdır. Endodontide lokal etkenlere bağlı olarak renklenmiş dişlerin kök kanal 

tedavisini takiben intrakoroner yöntemle beyazlatılması işlemi ve restorasyonu, 

endodontistlerin güncel pratik uygulamalarından biridir(Bayırlı,1998). 

Renklenmiş dişlerin doğal rengine döndürülmesi için, daha konservatif bir 

yöntem olan beyazlatma ajanları, kuron ve vener gibi protetetik uygulamalara karşı iyi 

bir alternatif olmaya başlamıştır. 

Diş beyazlatma uygulamalarının sıkça kullanılmasıyla birlikte, bu uygulamanın 

etkinliği, güvenilirliği ve potansiyel etkileri konusunda çok sayıda araştırma 

yapılmıştır(Albuquerque ve ark,2002).  

Beyazlatma tedavisi, dişin doğal renklerine dönmesi için, beyazlatıcı ajanın 

renklenmiş moleküllerle reaksiyona girmesinin amaçlandığı ve bu sayede de 

beyazlatmanın gerçekleştiği bir yöntemdir.  

Bu yöntemde diş yüzeyinde redox tepkimesi gerçekleşir. Bu reaksiyonda 

eşleşmemiş elektronlara sahip ağartıcı yükseltgen (okside) ajan elektronları alarak 

indirgenir. Ağartılan indirgen (redükte) ajan ise bu elektronları vererek yükseltgenir 

(okside olma). Böylece yüzeyde meydana gelen elektokimyasal tepkime sonucunda, 

dişlerin ağartılması sağlanır(Goldstein,1995). 
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Günümüzde beyazlatma amacıyla en yaygın kullanılan materyaller; hidrojen 

peroksit, sodyum perborat ve karbamit peroksittir (Rotstein ve ark.,1996). Beyazlatma 

maddelerinin diş sert dokuları üzerine etkileri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. 

Rotstein ve arkadaşları, beyazlatma ajanı olarak %30 oranındaki hidrojen peroksitin 

kullanılmasının diş sert dokuları üzerine zararlı etkilerinin olduğunu 

göstermişlerdir(Rotstein ve ark.1996). Buna karşın sodyum perboratın güvenle 

kullanılabileceğini savunmaktadırlar. Beyazlatmanın mine yüzeyi üzerine etkisini 

değerlendiren SEM çalışmalarında, mine morfololojisinde küçük değişikliklerin 

oluştuğu (Müjdeci ve Gökay, 2005) ya da hiç etkilenmenin olmadığını bildiren 

çalışmaların yanı sıra, yüzeyel erozyonların ya da belirgin yapısal değişikliklerin 

oluştuğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur. 

De Freitas PM(2002) ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, beyazlatma 

uygulamalarından sonra dentinin de yüzey özelliklerinde ve sertliğinde değişiklikler 

olabileceğini belirtmişlerdir. Estetik olarak dişlerin beyazlatılması her ne kadar önemli 

ise de, beyazlatma sırasında meydana gelen kimyasal tepkime sonucunda diş yüzeyleri 

zarar görmektedir. İdeal beyazlatmada amaç, diş dokularına zarar vermeden dişi doğal 

rengine döndürebilmektir. Aşırı beyazlatma, diş renginde değişiklik olmaksızın diş 

dokularının yıkımına neden olacak, dokuda oluşacak en küçük bozulma ya da kayıp, 

beyazlatmanın tüm başarısını gölgeleyecektir.  

Pimlott ve arkadaşlarının(1995) beyazlatma maddelerinin resin esaslı komposit 

restorasyon maddeleri üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmada, beyazlatma 

maddelerinin kompositin yüzeyinde pürüzlülük yaptığı, sertlik değerlerini azalttığı, 

doğal olarak mikromorfolojisinde değişikliğe sebep olduğu gösterilmiştir. 

Literatürde beyazlatma maddelerinin dişin sert dokuları üzerine etkileri 

konusunda birbiriyle çelişkili sonuçlara rastlanmaktadır. Genellikle beyazlatma sonrası 

diş dokularının mikrosertliğinde azalma olduğu ileri sürülmüştür. Lewinstein ve 

arkadaşlarının hidrojen peroksitle sodyum perboratın mine ve dentin mikrosertliğine 

etkisini incelediği çalışmada, hidrojen peroksitin dentinin organik substantına etkisi 

olabildiği gibi inorganik komponentine de etkisinin olduğu ve dolayısıyla dentinin 

mikrosertliğini azalttığını göstermişlerdir(Lewinstein ve ark,1994). 
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Bu çalışmada endodontik tedavi görmüş dişlerin intrakuronal beyazlatmasında 

kullanılan iki farklı materyalin(Opalescence Endo ve Whıteness Super Endo)dentin 

mikrosertliği üzerindeki etkilerinin vickers yöntemiyle ölçülerek, karşılaştırılması 

amaçlanmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. DİŞ BEYAZLATMANIN TARİHÇESİ 

Diş beyazlatma işlemlerine ilişkin ilk çalışmalar 1848 yılında cansız dişler 

üzerinde gümüş klorit ile yapılmıştır(Goldstein ve ark,1995). Truman 1860 yılında 

cansız dişlerin beyazlatılmasındaki en etkili yöntemin kalsiyum hidroklorit ve asetik asit 

çözeltisindeki klorinin kullanılmasıyla sağlandığını bildirmiştir. 19. yüzyılın sonlarında 

oksalik asit, pirozan(eter-peroksit), hidrojen dioksit (hidrojen peroksit veya perhidrol), 

sodyum peroksit, sülfürik asit, sodyum hipofosfat, gümüş klorit ve potasyum siyanur 

içeren sayısız beyazlatma maddeleri cansız dişlerin beyazlatılmasında başarıyla 

uygulanmıştır. Bu maddeler indirgen olan sülfürik asit hariç dişin organik kısmına etki 

eden direk veya endirekt oksidasyon maddeleridir(J.E.Dahl ve ark.,2003).  

Daha sonra Pyrozone(McKesson&Robbins), Superoksol(Merk) ve sodyum 

dioksit en etkili yükseltgenler (oksidazatörler) olarak tanımlanmıştır. Endirek 

oksidasyon maddesi olarak ise klorin türevi tercih edilmiştir(Ulu Tülin,2004). 

19 yüzyılda diş hekimlerinin, klinikte direk olarak veya materyalin dişe 

yerleştirildikten sonra belirli randevular verilerek gerçekleştireceği yöntemler 

tanımlanmıştır(Greenwall,2001). Sodyum peroksit ve hidrojen dioksit tek başlarına 

veya kombine olarak cansız dişlerin beyazlatılmasında kullanılmış, sodyum peroksidin 

dişe en doğal translüsensliği kazandırdığı belirtilmiştir. 19. yüzyılda bu tür yükseltgen 

özelliğe sahip maddeleri üreten firma sayısı birkaçı geçmemekteydi. Ancak diş 

hekimlerinin birçoğu muayenehanelerinde, kimya bilgileri doğrultusunda birçok çözelti 

karışımlarını birlikte kullanarak, dişleri beyazlatmaya çalışmışlardır. 20. yüzyılda kimya 

endüstrisinin gelişmeye başlamasıyla madde çeşitliliği de artmıştır. 

Superoksol (% 35 perhidrol veya sodyum perborat) maddesi,20. yüzyılın 

başında üretici bir firma tarafından tanıtılmıştır.Daha önce kullanılan maddelerin aksine 

hidrojen peroksit beyazlatma sırasında bazı dişlerde sarı kahverengi lekeler bırakmasına 

rağmen, beyazlatma sırasında ağız ortamında zararlı herhangi bir bileşik oluşturmadığı 

için, diş hekimleri tarafından kullanılan ana kimyasal maddelerden biri haline gelmiştir 

(Haywood,1992). 
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Beyazlatma maddelerinin uygulandığı yöntemler de zaman içinde değişiklik 

göstermiştir. Beyazlatmada kullanılan maddeleri ve farklı yöntemleri, etkinlikleri 

açısından inceleyen birçok araştırma yapılmıştır: 

Prinz ve ark.(2004), sodyum perborat ve hidrojen peroksit karışımını ısıtarak 

pulpa odasına yerleştirmişler ve sonuç olarak ısının beyazlatma işlemi üzerinde etkili 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada sodyum perborat “walking bleach” tekniğiyle 

değil, ofiste beyazlatma yönteminde kullanılmıştır. 

Pearson, 1958 yılında non-vital dişlere pirozon ile dışardan beyazlatma 

yapılmasının ardından endodontik kaviteye %35’lik hidrojen peroksit yerleştirilmesini 

önermiştir. 

Spasser, 1961 yılında “walking bleach” yöntemini gündeme getirilmiştir. 

Araştırmacı, sodyum perborat ve distile su karışımının kök kanalı tedavisi yapılmış 

dişlerde, pulpa odasında birkaç gün bırakılmasını ve belirli aralıklarla beyazlatma 

ajanının değiştirilmesini önermiştir. 

Nutting ve Poe, “walking bleach” yöntemini 1967 yılında modifiye etmişlerdir. 

Nutting ve Poe, hidrojen peroksidin % 30’luk çözeltisi ile sodyum perboratı karıştırmış, 

iki maddenin de oksijen salınımı yaptığı ve sinerjik etki göstereceğini belirtmiştir. 

1982 yılında da Freccia ve Peters, intrakoronal beyazlatma çalışmalarında 

kullanılmak üzere bir boyama yöntemi önermişlerdir: Bu teknikte dişlere endodontik 

giriş kaviteleri hazırlayarak, dentin kanallarının açılması amacıyla sodyum hipokloritte 

bekletilmiştir. Her bir diş, içleri tam kan örnekleriyle doldurulan test tüplerine 

yerleştirilerek hemoliz olan kan ürünlerinin dentin kanallarına penetre olması amacıyla 

10 000 rpm devirle santirfüjde çevrilmiştir. Bu yöntem, sonraki yıllarda dişlerin içerden 

boyanmasını incelemek amacıyla birçok araştırıcı tarafından kullanılmıştır. 

Ho ve Goering, 1989 yılında yaptıkları çalışmada kanla boyadıkları insan 

dişlerinde çeşitli beyazlatma maddelerinin etkinliğini incelemişlerdir. Araştırmacılar, 

sodyum perboratın hidrojen peroksitle karıştırıldığında, tek başına olduğundan daha 

etkili sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. Beyazlatma maddelerinin tazeliğinin 

beyazlatmanın başarısı üzerine olan etkisini incelemişlerdir. Taze sodyum perborat ve 

taze superoksol karışımının başarısını %93, taze sodyum perborat ve bir yıllık 
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superoksolün başarısını %73, sodyum perboratın su ile karıştırılmasının ise %53 

oranında başarılı olduğunu ifade etmişlerdir.  

Costas ve Wong, 1991 yılında yaptıkları çalışmada, bariyeri mine-sement 

sınırının 2mm apikalinde yerleştirmenin beyazlatma etkinliğini artırdığını 

belirtmişlerdir.  

Rotstein ve ark. 1991 yılında yaptıkları çalışmada, %3’lük ve %30’luk hidrojen 

peroksit ve sodyum perboratı su ile karıştırıp uygulamışlardır. Beyazlatma ajanlarını 3. 

ve 7. günlerde değiştirmişler, 14. günün sonunda beyazlatma etkinliği açısından 

aralarında bir farklılık bulunmadığını bildirmişlerdir. Araştırmacılar kolede rezorpsiyon 

riskinin azaltılması amacıyla sodyum perboratın su ile karıştırılarak kullanılmasını 

önermişlerdir. 

Aldecoa ve Mayordomo, 1992 yılında yaptıkları çalışmada, tetrasiklin 

renkleşmesi olan hastalara intrakoronal beyazlatma yapmışlardır. Sodyum perborat + su 

ile intrakoronal beyazlatma yaptıktan sonra karbamit peroksitle karıştırılmış sodyum 

perboratı pulpa odasının içinde bir süre bırakmanın beyazlatma etkisinin ömrünü 

uzattığı sonucuna varmışlardır. 

Rotstein ve ark., 1996 yılında yaptıkları çalışmada hidrojen peroksit ( %30 ), 

karbamit peroksit (%10) ve sodyum perboratı karşılaştırdıkları çalışmalarının 

sonucunda %30’luk hidrojen peroksitin minede, dentinde ve sementte Ca düzeyini 

azalttığını bildirmişlerdir. Sement ve dentin dokusundaki kalsiyum-fosfat oranındaki 

azalmanın mine dokusundakinden daha belirgin olduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar, karbamit peroksitin de dentin ve sementteki Ca/P oranını düşürdüğünü 

ancak mineyi etkilemediği yorumunda bulunmuşlardır.  

Lim ve ark, 2004, yılında yaptıkları araştırmalarında, çekilmiş dişleri kanla 

boyadıktan sonra, “walking bleach” yöntemiyle non-vital beyazlatma tekniğini 

kullanarak çalışmalarını yapmışlardır. Sodyum perborat, hidrojen peroksit ve karbamit 

peroksitle beyazlatılan örnekleri, renk skalası kullanarak karşılaştırmışlardır. 

Araştırmacılar, sodyum perborat ile beyazlatmanın, karbamit peroksit ve hidrojen 

peroksit ile aynı sonuçları verebilmesi için en az iki seans daha fazla uygulamanın 

gerektiğini belirtmişlerdir.  
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Sonuç olarak; hidrojen peroksitin kök rezorpsiyonuna neden olma riski 

bulunması ve başarısının karbamit perositle aynı olması nedeniyle “walking bleach” 

tekniğinde karbamit peroksit kullanılmasını önermişlerdir(Grossman,1940). 

Bundan sonra yapılan çalışmalarda beyazlatma maddelerinin dişlere verebileceği 

zararlar üzerinde durulmuştur.  

2.2. DİŞ RENKLENMELERİ 

Diş renklenmeleri; renklenmenin lokalizasyonu ve etiyolojisine göre ayrılır ve 

çok faktörlü bir olaydır. Sağlıklı bir dişin rengini belirleyen 4 faktör vardır. Bunlar; 

2.2.1. Kuron Minesinin Rengi 

Normal mine; mavi-beyaz, sarı ve gri-beyaz tonlar arasında değişen renk 

farklılıkları gösterir. Saydam mine ile örtülü dişler alttaki dentinin rengini yansıtarak 

kahverengi-sarımsı, kalın opak minesi olan dişler çoğu kez gri-beyaz 

görünür(Feinman,1987). 

2.2.2. Dişlerin Okluzal ve Insizal Kenarlarına Doğru Artan, Servikalde 

Azalan  Mine Kalınlığı 

Mine dokusu olan servikal 1/3’te ince dokusu nedeniyle daha sarı, kesici 

kenarda mavimsi renkte görünür(Feinman,1987).  

2.2.3. Yaşlanma 

Hem aşınma hem de muhtelif iyon ve moleküllerin mineye infiltrasyonu sonucu 

dişin renginin koyulaşmasına yol açar(Feinman,1987).Yaşlı hastalarda kuron, dentin 

değişimleri ve mine dokusunun incelmesi gibi değişiklikler sonucu fizyolojik olarak 

renk değiştirir.Yiyecek ve içecekler, mine yüzeyinde ve dentinde oluşan kaçınılmaz 

çatlamalar ve değişimler sonucu kümülatif renkleşme etkisi yapar.Ayrıca daha önce 

uygulanmış, zamanla bozulan eski restorasyonlar da renkleşmeye neden olur. 

2.2.4. Dentinin Renk Tonu 

Mine dokusunun saydamlığı dentin ve pulpadaki kalsifikasyonun derecesine 

göre değişiklik gösterebilir(Feinman,1987). 

Fizyolojik yaşlanmayla oluşan sekonder dentin veya patolojik nedenlerle oluşan 

sklerotik dentin ve pulpadaki kalsifikasyonlar, azalan mine kalınlığı dişin renginin 

koyulaşmasına yol açar. Bu fizyolojik renk değişimlerinin yanı sıra dişlerde dışsal ve 
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içsel faktörlere bağlı olarak renklenmeler ortaya çıkabilir. Bu nedenlerin doğru tanısı, 

uygulanacak ağartma tedavisinin kısa ve uzun dönemli başarısı açısından 

önemlidir(Goldstein,1995). 

Renkleşme mine ve dentin oluşumu sırasında veya sonrasında oluşur. Bazı renk 

bozuklukları diş sürmesinden sonra görülür, bazıları da dişsel uygulamalar sonucu 

oluşur. İlk grupta görülen doğal renkleşmeler yüzeyel veya derin diş yapısının içinde 

olabilir. Bazen travmatik bir kaza veya minedeki çatlak nedeniyle olabilir. İkinci grubu 

oluşturan iatrojenik renkleşmeler, diş yapısını kapsar ve önlenebilir 

niteliktedir(Goldstein,1995). 

2.3. RENKLENME NEDENLERİ 

Diş renklenmeleri, mine ve dentin oluşumu sırasında veya sonrasında 

oluşabilir.Bazı renklenmeler diş sürmesinden sonra görülür, diğerleri de dental 

işlemlerin sonucu olarak oluşur.Renklenme, travmatik yaralar ya da mine çatlakları 

sonucunda da oluşabilir.İatrojenik renklenmeler dental işlemler sonucunda oluşur, 

genellikle diş dokusu içinde sınırlıdırlar ve büyük ölçüde önlenebilirler.Beyazlatmanın 

doğru bir şekilde yapılabilmesi ve başarılı bir sonuç elde edebilmek için dişte oluşan 

renklenmenin nedenini bilmek gerekir. Tedavi planı dış sebeplerle oluşan 

renklenmelerde ve iç sebeple oluşan renklenmelerde farklıdır. 

2.4. DIŞSAL RENKLENMELER 

Dışsal renkleşmelerin pelikıl, plak ve kalkulus tarafından emilen renkli 

maddeleri temsil ettiğine dair görüşler yıllar boyunca pek çok kişi tarafından ileri 

sürülmüştür.Metalik olmayan renkleşmelerin etiyolojisi yiyecek pigmentleri, boyalar, 

içecekler, tütün, gargaralar ve ağız boşluğuna alınan diğer ilaçlar olarak 

sayılabilir.Bunların yanında özellikle çocuklarda görülen renkleşmelerde kromojenik 

bakteriler de yer almaktadır.Bu renkleşmeler yeşile ve turuncu ya kadar değişkenlik 

gösterir.Dışsal renklenmeler daha çok mine yüzeyindeki renklenmelerdir. Sigara, puro, 

pipo gibi tütün ürünleri dişlerin lingual yüzeylerinde özellikle servikal kısımlarında 

yeşilimsi kahverengi ile siyah arasında bir renklenmeye sebep olur. Tütün çiğnemek, 

arka dişlerin fissürlerinde ve bukkal yüzeylerinde siyah kahve renkte lekeler oluşturur. 

Çay, kahve, şarap ve kola gibi içecekler içerdikleri gallik asit türevleri ve tanin gibi 

renklendirici maddelerle kahve -siyah renk tonlarında renklenmelere yol 

açarlar(Feinman,1987). 
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Gıda maddeleri ve ilaçlar yoluyla alınan ya da sanayide kullanılan bazı metaller 

diş renklenmelerine neden olur. Bunlardan bazıları aşağıdaki tablo2.1 de gösterilmiştir. 

Table  2-1 Renklenmeler 

Besin ve ilaçlardan Demir (Fe) Kahverengi renklenme 

Gargaralardan Mangan (Mn), Gümüş(Ag) Siyah-gri renklenme 

Sanayi 

Bakır (Cu) Kahverengi renklenme 

Nikel(Ni) Yeşil renklenme 

 Klorheksidinin glukonatlı gargaraların uzun süreli kullanımı bireylerin %50 

sinde kuronun gingival 1/ 3 ünde ve ara yüzeylerde sarı- kahverengi renklenmelere yol 

açar.  

Dışsal renklenmeler genel olarak ağartma tedavilerine iyi yanıt verirler. Ancak 

tedavinin başarısı ne olursa olsun, hasta, aynı maddeleri kullandığı sürece renk 

bozukluklarının tekrarlayacağını bilmelidir(Sheets CG ve ark.,2000). 

 

2.5. İÇSEL RENKLENMELER 

2.5.1. SİSTEMİK ETKENLERE BAĞLI İÇSEL RENKLENMELER 

2.5.1.1. TETRASİKLİN RENKLENMESİ 

Tetrasiklin geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Dişlerdeki renklenmenin şiddeti, 

kullanılan tetrasiklin grubuna, kullanım süresine ve kullanıldığı zamanda dişin hangi 

formasyon fazında olduğuna bağlıdır. Tetrasiklin plasental bariyeri aşabilir. Süt dişleri, 

gebeliğin 4.ayında, daimi diş kuronları ise doğumdan kısa bir süre sonra kalsifiye 

olmaya başlarlar ve kalsifikasyon 8 yaşına kadar tamamlanmış olur. Bu nedenle dişsel 

renklenmeyi önlemek için gebe ve emziren kadınlarda ve 7–8 yaş grubuna hatta bazı 

kaynaklara göre 13 yaşına kadar olan çocuklarda zorunlu kalmadıkça bu ilaç 

kullanılmamalıdır(Feinman,1987-Goldstein,1995). 

Tetrasiklin molekülleri, kan dolaşımı yoluyla pulpa ve dentin dokusuna ulaşır. 

Kalsiyuma yüksek afinitesinden dolayı mineralizasyon esnasında dentine, tetrasiklin 

kalsiyum ortofosfat kompleksi oluşturarak bağlanır(Bevelander G ve ark.,1961-Melb 
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HS,1967). Minenin daha fazla kalsiyum içermesi nedeniyle tetrasikline daha fazla 

afinitesi beklenir. Ancak durum bunun tam aksidir. Tetrasiklinin dentin apatit kristalleri 

üzerinde absorbe olduğu gösterilmiştir. Bu kristaller minenin apatit kristallerinden 

küçüktür, dolayısıyla daha büyük toplam yüzey alanı vardır. Bu nedenle tetrasiklin 

dentinde daha etkili bir renklenme yapar. Mineyi etkilemez, mine renklenmeden 

etkilenmese de, alttaki dentinin rengini yansıttığı için mine renklenmiş gibi görünür. 

Minenin kalınlığı kole bölgesinde daha ince olduğu için renklenme bu bölgede daha 

yoğun gözlenir. Dişlerde oluşan tetrasiklin renklenmesinin şiddeti; doz, süre, verilme 

zamanı ve verilen ilacın tipine göre değişir. 

Tetrasiklin olgularında vital ağartma yöntemleri pek etkili olmaz çünkü ağartma 

ajanları minede 0,1 mm gibi sınırlı bir derinlikte etkili olabilir. Dentin de etkileri daha 

düşüktür. Ancak yapılan tedavi minenin ışık geçirme özelliklerini değiştirerek hasta 

estetiğine sınırlı bir katkı sağlar(Bevelander G ve ark.,1961-Melb HS ,1967). 

Haywood, tetrasiklin renklenmelerini değerlendirirken prognozu belirleyici 

öğenin renklenmenin şiddeti değil lokalizasyonu olduğunu belirtmektedir. Çünkü 

dişlerin servikal bölgelerinde oluşan lekeler çıkarılması en zor olan lekelerdir. Bu 

bölgeler beyazlatmaya yanıtı, en yavaş veren yerlerdir. Diş rengini kabul edilebilir bir 

seviyeye getirebilmek için en az 1 yıllık gece plağıyla birlikte beyazlatmanın 

uygulanması gerektiğini bildirmektedir(Haywood ve ark.,1989). 

2.5.1.2. FLOROZİS 

Bir mine displazisidir. Displaziler hem matriks oluşumunda hem de 

kalsifikasyonda görülen bozukluklardır. Dişlerin gelişim döneminde, herhangi bir 

nedenle oluşan kalsifikasyon bozukluklarını ve dişler sürdükten sonra ağız içinden 

gelen (yiyecek ve içeceklerden) debris infiltrasyonu sonucu oluşan pigmentasyonlar 

içeren bir dismineralizasyondur. Minede bu displazilere neden olabilecek faktörlerin 

bugün bilinen sayıları 90 dan fazladır. Bunlardan bazıları; dişlerin gelişim döneminde 

geçirilen yüksek ateşli hastalıklar, viral-bakteriyel enfeksiyonlar, süt dişi köklerinin 

enfeksiyon, travma ve hemorajileri, metabolik ve endokrinal bozukluklar, radyasyon, 

florozis, genetik geçişlerdir (Goldstein,1987). 

Florozis; içme sularında 1 ppm den fazla flor bulunan bölgelerde görülen 

kusurlu mine teşekkülüdür. Renklenme opak noktadan, olgunun şiddetine göre sarı- 

kahverengi şeritlere kadar değişir. Florozisin şiddeti, absorbe edilen flor miktarı ile 
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direkt olarak ilişkilidir. Dişin sürmesinden birkaç sene sonra dış kaynaklı kahverengi 

boyama oluşur(Murrin JR ve Barkmeier WW.,1982). 

Florozis en çok daimi dişleri etkiler. Mine yüzeyinde kahverengi 

pigmentasyonla birlikte görülen 'basit florozis' ağartma işlemine iyi yanıt verir. Minenin 

yüzeyinde opak beyaz-gri lekelerle karakterize olan 'opak florozis' de ağartma işleminde 

her zaman başarılı olunamaz çünkü dişin asıl rengi ne kadar açılırsa açılsın opak leke 

kendini göstermeye devam etmektedir(Ingle JL ve Bakland LK,1994). 

2.5.1.3. AMELOGENEZİS İMPERFEKTA 

Kalıtımsal bir bozukluk olduğu kabul edilmektedir. Mineyi etkiler. Klinik olarak 

kuron düzensizlikler ve çukurcuklar gösterse de genelde, sarı, düz, parlak ve sert 

yapıdadır. Bu tip renklenmeler, renkli maddelerin diş sert dokularına ağız içindeki 

mevcut boyar maddelerin taşınması ile olur. Dişler sürdüğünde tebeşirimsi beyaz 

görünümündedir, zamanla renk koyulaşır, sarı-kahverengi olur. Kuronlar kısa sürede 

aşınır. Yüzeyde düzensizlikler, çukurcuklar bulunabilir. Bu dişler genellikle porselen, 

rezin laminate veneer veya kuron gibi restoratif yöntemlerle tedavi edilirler(Feinman 

,1987-Ingle JL,Bakland LK,1994). 

2.5.1.4. DENTİNOGENEZİS İMPERFEKTA 

Dişin formunu, rengini ve fonksiyonunu etkileyen, dentin ve pulpanın gelişim 

bozukluğudur. Kalıtımsaldır, süt dişlerini daimi dişlerden daha çok etkiler. Sürdükten 

sonra dişlerin rengi normaldir. Daha sonra saydamlaşır, sarı veya kahverengi olur. Çoğu 

olguda mine dentinden kolayca ayrılır, açığa çıkan dentin kanalları yoluyla, gıda ve 

kromojen bakteriler dişin renklenmesine yol açar. Pulpa boşlukları tıkanır ve mine 

ortamdan uzaklaştığında dentin hızla aşınır. Dentin açığa çıktığında da dişler hızla 

kahverengi rengini alır.Radyografide dişler deniz kabuğu görüntüsündedir. Tek tedavi 

seçeneği kuron restorasyonlardır(Feinman ,1987-Ingle JL,Bakland LK,1994). 

2.5.1.5. OKRONOZİS 

Tirozin ve fenilalanin isimli aminoasitlerin tam olmayan oksidasyonu sonucu 

hemogentisik asit oluşur. Bu da daimi dişleri tutan kahverengi renklenmeye neden olur. 

Beyazlatmaya yanıt vermez(Çalışkan,2009). 
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2.5.1.6. PORFİRİ 

Porfirin metabolizmasındaki bozukluk sonucu açığa çıkan hematoporfiri, kemik 

ve dişlerde depolanır. Dişlerde kırmızı-kahverengi renklenmeye sebep olur. Bu durum 

eritrodonti olarak da bilinir. Süt dişleri daha fazla etkilenir. Beyazlatma işlemlerine 

yanıt vermez(Çalışkan,2009). 

 

2.5.1.7. HEMOLİTİK ANEMİLER 

Çeşitli sistemik durumlar eritrositlerin yıkımına sebep olabilir.Eğer bu durum 

erken yaşta pulpada meydana gelirse, bozulmuş kan ürünleri oluşan dentinde hapsolur 

ve dentini renkleştirir.Bu fenomenin bir örneği de eritroblaztozis fetalisi takiben süt 

dişlerinde renkleşme görülmesidir.Yenidoğan ya da fetustaki bu hastalık Rh 

uyumsuzluğu sonucu oluşur ve eritrositlerin sistematik lizisine sebep olur Dolaşımdaki 

bilirubin, biliverdin gibi kan pigmentleri şiddetli sarılığa neden oldukları gibi, doğum 

sırasında kalsifiye olan dişleri boyar ve dişler yeşilimsi mavi, mavimsi siyah ve koyu 

kahverengi renklenme gösterebilir. Tedaviye yanıt vermezler, zaten tedaviye de gerek 

yoktur. Çocuk büyüdükçe renklenme kaybolur(Feinman ,1987-Ingle JL,Bakland 

LK,1994). 

2.5.1.8. THALASSEMİA (AKDENİZ ANEMİSİ) 

Tıpta, thalassemia adıyla anılmakta olan akdeniz anemisi hastalığı akdeniz 

ülkelerindeki ırklarda görülen, doğacak çocuğa, Beta thalassemia geninin, anne ve 

babadan geçmesiyle meydana gelen ve genetik olan bir çeşit kan hastalığıdır.Küçük 

yaşlarda başlarsa sürekli dişlerde renklenmeye sebep olabilir(Çalışkan,2009). 

2.6. LOKAL SEBEPLERE BAĞLI İÇSEL RENKLENMELER 

 

2.6.1. PULPAL DEĞİŞİKLİKLER 

 

2.6.1.1. PULPA NEKROZU 

Nekroz olmuş pulpa dokusu diş renklenmesinde en sık görülen nedendir. Bu 

durum pulpadaki bakteriyel, mekanik ve kimyasal irritasyonlar sonucu 

oluşabilmektedir. Pulpanın nekroze olması sonucu ortaya çıkan yıkım ürünleri dentin 



 

 

13 

kanallarının içine girerek dişlerde renk bozukluğuna neden olabilmektedir(Guldener 

PHA,Langeland K,1993). Pulpa nekrozu sonucunda diş normal radyolusentliğini 

kaybetmektedir. Nekroz süresince pulpadaki eritrositler yıkılmakta ve hemoglobin, 

hematoidin ve hemasiderine dönüşmektedir. Bu pigmentler dentin tübüluslarına girer ve 

diş renklenmelerine neden olurlar. Pulpanın harap olması ile endodontik tedaviye 

başlanması arasında geçen süre, renkleşmeyle ve daha sonraki beyazlatma işlemlerinin 

başarısıyla direkt olarak ilgilidir. Bu renk bozucu maddeler pulpa odasında ne kadar 

uzun süre kalırsa dentin kanallarının içine o kadar fazla yayılır(Chiristensen GJ,1998). 

Beyazlatma işlemlerinden iyi bir sonuç alınması da o kadar güç olur. Özellikle ön 

dişlerin kanal tedavilerinde pulpa boynuzları giriş kavitesine dahil edilmez ise nekroze 

pulpa dokusu veya dolgu maddeleri pulpa boynuzlarında kalır ve renklenme yapar. Bu 

dişler öncelikli olarak beyazlatma ve ikincil olarak intrakoronal yöntemi içeren 

endodontik uygulamaya ihtiyaç duyarlar(Engelhardt D.,1999). 

2.6.1.2. PULPA ODASININ İÇİNDEKİ KANAMALAR 

2.6.1.2.1. TRAVMAYLA OLUŞAN PULPA KANAMALARI 

Dişe gelen travma dişlerin rengini değiştiren pulpal ve dentinal dejeneratif 

değişikliklere neden olabilir. Renk bozukluğu kırmızı kan hücrelerinin lizisi ile oluşan 

hemorajiye bağlıdır. Travma sonucu kan damarları yırtılır ve damar dışına çıkan kan, 

pulpa odasında birikir. Açıkta kalan alyuvarlarda hemoliz olur ve hemoglobin açığa 

çıkar. Hemoglobin birkaç gün içinde dekompoze olur ve demir serbest kalır. Serbest 

demir ile hidrojen sülfürün birleşmesi ile siyah renkli demir sülfür oluşur. Bütün bu 

reaksiyonlar dentin kanalları içinde olduğundan dişin rengi bozulur. Diş renklenmesinin 

derecesi, hemoglobin parçalanmasının derecesine göre az veya çok olur. İlk olarak 

kuronda geçici bir pembeleşme izlenir. Daha sonra bu pembe renk kırmızı-kahverengiye 

dönüşür. Pulpal hemoraji dişe gri bir renk vererek cansız görünüm kazanmasına neden 

olur. Bazen diş kendini yeniler ve beyazlatma yapılmaksızın diş doğal rengine yeniden 

kavuşur. Bu durum pulpa nekrozu oluşmadığı takdirde gerçekleşir. Bu renk 

bozukluğuna sahip dişlere vitalite testi uygulanmalıdır. Çünkü hala canlı olan dişler ev 

beyazlatma teknikleri kullanılarak başarıyla beyazlatılabilir. Renklenme periyodunun 

uzaması çoğunlukla pulpa nekrozunu gösterir. Travmadan sonra oluşan ankiloz 

sebebiyle de dişlerde beyaz veya sarı-kahverengi renklenme görülebilir (Arens D,1989-

Kielbassa AM ve ark.,2000-Çalışkan ve ark.1997). 
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2.6.1.2.2. PULPA ÇIKARILMASINI İZLEYEN KANAMALAR 

Pulpası canlı olan dişlerde yapılan amputasyon ve kök kanalı tedavisini takiben 

kuronda görülen renk bozuklukları, pulpanın koparılmasını takiben meydana gelen 

kanama nedeniyle olur. Pulpanın çıkarılması sırasında aşırı kanama olursa, pulpa 

odasında biriken kan hemen dentin kanallarına girer ve aynı kimyasal reaksiyonlar 

sonucu dişin rengini bozar. Dişin renkleşmesini önlemek için pulpanın çıkarılmasından 

sonra pulpa odasında kan bırakılmamalıdır. Endodontik tedavi sırasında, pulpanın 

çıkarılmasından hemen sonra, kök kanalı ve pulpa odası dikkatlice 

yıkanmalıdır(Çalışkan,2009). 

2.6.1.3. DENTİN HİPERKALSİFİKASYONU 

Dentin hiperkalsifikasyonu pulpa odasındaki veya kanal duvarlarındaki tersiyer 

dentinin aşırı derecede üretilmesidir.Bu durum pulpa nekrozu ile sonuçlanmayan güçlü 

darbeler sonrasında görülür.Odontoblastların parsiyel yıkımı sonucu kan akımında 

geçici süreliğine kesilme meydana gelir. Pulpa odası ve kök kanalı duvarlarında 

bulunan düzensiz dentinden şekillenmiş hücreler yıkıma uğramış odontoblastların yerini 

alır. Sonuç olarak , kuron, translülensliğin azalması sonucu donuk bir görünüm alır ve 

sarımsı sarı-kahve bir renkleşme oluşur. Pulpa bu durumda canlı kalır ve kök kanal 

tedavisine gerek yoktur.Eğer hasta renklenmenin giderilmesini isterse, ilk olarak vital 

beyazlatma denenmelidir.Eğer bu tedavi istenen sonucu vermez ise, kök kanal tedavisi 

ve ardından intrakuronal beyazlatma yapılır(Bayırlı G,1998). 

2.6.1.4. YAŞ 

 Yaşlı hastalarda kuron, dentin apozisyonu ve minedeki incelme gibi 

değişiklikler sonucu fizyolojik olarak renk değiştirir.Yiyecek ve içecekler, mine 

yüzeyinde ve dentinde oluşan kaçınılmaz çatlamalar ve değişimler sonucu kümülatif 

renklenme etkisi yapar.Ayrıca daaha önce uygulanmış, zamanla bozulan eski 

restorasyonlar renklenmeye  neden olur.Beyazlatma genellikle dışsal yöntemlerle yapılır 

çünkü renklenme mine yüzeyinde gözlenir. 

2.6.1.5. KURONAL RESTORASYONLAR 

 Ağız içinde kullanılan restorasyonlar genel olarak metalik ya da kompozittir. 

Amalgam içeriğindeki koyu renkli elementlerin dentini koyu griye dönüştürme 

potansiyeli nedeniyle en fazla renklenmeye neden olur.Kanal ağızlarına konan amalgam 
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restorasyonlar genellikle kuronu renklendirir.Bu tarz renklenmelerin beyazlatılması 

zordur ve zamanla tekrarlama eğilimindedir.Ön dişlerde uygun yere yerleştirilmeyen 

metal pinler ve prefabrike postlar renklenmeye neden olabilir.Bu durumun nedeni diş 

dokusundan ya da kompozitten metal yansımasının görülmesidir.Genel olarak amalgam 

kaynaklı renklenmelerde sebep restorasyonun translüsent diş dokusundan 

görünmesidir.Kompozit restorasyonlarda renklenme nedeni genel olarak 

mikrosızıntıdır.Kenar açıklıkları, kimyasalların restorasyonla diş arasına sızmasına izin 

verir bu da alttaki dentinin zaman içinde renklenmesine sebep olur. Ayrıca kompozit 

restorasyonlar zaman içinde renkleşir ve kuronun rengini de değiştirir.Bu durum 

kompozit restorasyonun yenisi ile değiştirilmesiyle giderilir. 

2.6.2. ENDODONTİ İLE İLİŞKİLİ RENKLENMELER 

2.6.2.1. DOLGU MADDELERİ 

Pulpa odasından, endodontik materyallerin tümüyle çıkarılmaması koyu 

renkleşmeye neden olmaktadır. Bu tip renklenmeler tüm dolgu maddesini dişeti 

kenarının tam servikalinde sonlandırılmasıyla önlenebilir. Kök kanalı dolgu maddesi 

nedeniyle oluşan renklenmeler beyazlatma tedavileriyle renklendirici materyalin türüne 

göre beyazlatılabilir(Bayırlı G,1998). 

Geçici dolgu maddelerinin bazıları diş renklenmesine neden olurlar. Bunların 

başında çinko oksit öjenol gelir .(Van der Burgt TP ve ark.,1986). Çok az miktardaki 

çinko oksit öjenolün pulpa kavitesinin yan duvarlarında kalması dentinin boyanmasına 

neden olabilir. Bunu önlemek için sürekli dolgu yapılmadan evvel kavite önce ksilol ile 

sonra %95 alkol ile temizlenir. Eğer kavite ksilolden sonra alkol ile yıkanmaz ise ksilol 

içinde erimiş halde bulunan çinko oksit öjenol aynı renklenmeyi yapar(Kim ST ve 

ark.,2000). 

Sürekli dolgu maddelerinden bazıları da dişlerde renk bozukluğu yapar. Diş 

hekimliğinde sıklıkla kullanılan sürekli dolgu maddesi olan gümüş amalgam açık griden 

koyu griye kadar renk değişikliği yapabilir(Vogel R.,1975). Metalik komponenti olan 

maddeler genellikle çok iyi beyazlamazlar. Kompozit restorasyonlar da zaman içinde 

mikrosızıntı nedeniyle renk değiştirerek renklenmeye neden olabilirler(Davis 

MC,2002). 
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2.6.2.2. KANAL İÇİ MEDİKAMENTLER 

Çoğu medikamentin dentinde içsel renkleşmeye neden olabilme potansiyeli 

vardır. Poliantibiyotikli patlar, iyotlu solüsyonlar, civa içeren antiseptik solüsyonlar, 

tetrasiklin içeren patlar, gümüş ve iyot içeren kanal patları gibi endodontik 

materyallerin artıkları pulpa odasında kaldığında dentin kanallarına girerek 

renklenmeye neden olurlar. Fenolik veya iyodoform bazlı kök kanalı medikamentleri 

dentinle direkt temas halindedir, bu sayede penetrasyona ve oksidasyona izin verir. 

İyodoform kaynaklı renkleşmeler dışarıdan daha fazla fark edilebilir. Bu renklendirici 

maddeler mineye penetre olmasa bile dişte gözlenebilir bir renklenmeye neden 

olurlar(Vogel R.,1975). 

2.7. BEYAZLATMA İŞLEMİ 

Beyazlatma işlemi, dişin doğal renklerine dönmesi için, beyazlatıcı okside 

ajandan çıkan serbest oksijenin renklenmiş moleküllerle reaksiyona girmesinin 

amaçlanarak beyazlatmanın gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Bu yöntemde gerçekleşen 

aslında bir redox tepkimesidir. Bu tepkimede eşleşmemiş elektronlara sahip beyazlatıcı 

okside ajan, elektronları alarak indirgenir. Beyazlatılan indirgen( redükte) ajan ise bu 

elektronları vererek yükseltgenir. Böylelikle de renklenen dişlerin beyazlatılması 

sağlanır(Goldstein RE ve ark.,1995). 

2.7.1. BEYAZLATMA AJANLARI 

Diş hekimliğin de beyazlatma için daha çok, hidrojen peroksit ve türevlerini 

içeren ürünler kullanılmaktadır(Goldstein RE.,1987). Hidrojen peroksit, ya direkt olarak 

dişler üzerine uygulanmakta ya da sodyum perborat veya karbamit peroksitten kimyasal 

salınım sonucunda açığa çıkmaktadır(Dahl JE. Ve ark.,2003). Bu maddeler ayrı ayrı 

veya birlikte kullanılabilirler(Nutting ve Poe,2003). 

2.7.1.1. HİDROJEN PEROKSİT 

En sıklıkla kullanılan beyazlatıcı ajanlardan biri olan Hidrojen peroksit ( H2 O2 ) 

farklı ortam ve derişimlerde hazırlanabilir. Eterdeki %25 lik çözeltisi pyrozen olarak 

adlandırılır ve nadir olarak kullanılmaktadır. Pyrozenin avantajı etere bağlı olarak yüzey 

geriliminin düşük olması ve daha fazla beyazlatma sağlamasıdır. Sızıntı nedeniyle 

oluşabilecek problemleri engellemek amacı ile materyallerin uygulanması esnasında son 
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derece dikkatli olunmalıdır. Aynı zamanda, eter içeriğinden dolayı, mide bulandırıcı 

etkisi de olabilmektedir(Ingle ve Bakland,1994). 

Distile suda ki %30 luk solüsyonu en yaygın tipi olup, süperoksol olarak 

tanımlandırılmaktadır. Işık ile etkileşim sonucunda parçalanma eğiliminden dolayı koyu 

renkli şişelerde saklanması önerilmektedir. Ayrıca H2 O2 yakıcıdır ve dokuyla temasında 

kimyasal yanık oluşturur. Kullanırken çevre yumuşak dokularda, vazelinle uygun bir 

koruma sağlanmalıdır(Brown,1965). 

Hidrojen peroksit, bir serbest radikal olmadığı halde reaktif oksijen türleri 

(ROS) kapsamına girer ve serbest radikal biyokimyasında önemli bir rol oynar. Çünkü 

Fe
2+ 

veya diğer geçiş metallerinin varlığında Fenton reaksiyonu sonucu, süperoksit 

radikalinin (O2
2−

) varlığında Haber-Weiss reaksiyonu sonucu en reaktif ve zarar verici 

serbest oksijen radikali olan hidroksil radikali (OH
-
) oluşturur.  

Fenton reaksiyonu: 

Fe
2+ 

+ H2O2 → Fe
3+ 

+ OH
. 

+ OH
- 

 

Haber- Weiss reaksiyonu: 

O2
- 

+ H2O2 + H
+

 → O2 + H2O + OH
. 

 

Ortam asidik olduğunda serbest radikal oluşumu gerçekleşir, ancak pH 9,5-10,8 

arasında yani ortam bazik olduğunda hidrojen peroksit daha kararlıdır ve bu pH 

aralığında daha etkindir (Hardman ve ark.,1985). 

Beyazlatma işlemi minenin inorganik tuzları arasında kalan boşluklara, ajanın 

penetrasyonu ve organik materyal ile reaksiyona girmesi sonucu gerçekleşir. H2O2 mine 

ve dentinin organik matriksi içine diffüze olur.  

Serbest radikaller elektrofilik olup, kararlı değildir. Kararlı hale geçmek için 

sürekli organik moleküller ile reaksiyona girer ve diğer radikallerin oluşmasını sağlar. 

Minenin organik moleküllerinin absorbsiyon enerjisi değişir. Elektron 

konjugasyonu bozulur, böylece daha az ışık yansıtan moleküller oluşur. Beyazlatma 

işlemine devam edildikçe, ortamda sadece hidrofilik, renksiz yapıların kaldığı bir 
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noktaya ulaşılır. Bu doyma noktası olarak adlandırılır (Şekil2-3). Bu noktada 

beyazlatma işlemi yavaşlar. Doyma noktasından sonra beyazlatma işlemine devam 

edilirse, mine yapısı bozulur, dolayısı ile porozite ve matlaşmanın görüleceği, başarısız 

bir tedavi söz konusu olur. Eğer ağız ortamında dekompozisyon enzimleri varsa, bu 

enzimler reaksiyonu serbest radikal oluşmayacak şekle çevirir. Bu yüzden işlem 

sırasında dişler kuru ve debristen uzak olmalıdır. 

 

 

Figure  2-1 Hidrojen peroksitin asidik pH da iyonizasyonu 

 

 

 

 

 

Figure  2-2 Hidrojen peroksitin tamponlanmış haldeki iyonizasyonu(Goldstein,1995) 
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Figure  2-3 H2O2 ile Beyazlatmada Genel Oksidasyon Süreci 

 



 

 

20 

2.7.1.2. SODYUM PERBORAT 

Sodyum perborat (NaBO3·nH2O), suda çözündüğünde sodyum metaborat ve 

hidrojen peroksite parçalanan beyaz bir tozdur. Çamaşır deterjanlarında 1907’den beri 

kullanılan bir beyazlatıcıdır. Dünyadaki sodyum perborat tüketimi 1990 yılında 600 000 

ton olarak bildirilmiştir(Watts ve Addy,2001). Sodyum perborat taze olduğunda %95 

oranında perborat içerir ve %9.9 oranında serbest oksijen açığa çıkartır. Sodyum 

perborat kuru toz halindeyken kararlıdır. Ancak asit, ılık hava veya su varlığında 

sodyum metaborat, hidrojen peroksit, ve serbest oksijene parçalanır. Monohidrat, 

trihidrat ve tetrahidrat formları bulunmaktadır ve bulunduğu form maddenin açığa 

çıkardığı serbest oksijen miktarını etkilemektedir. Oksijenin, hidrojen peroksitle sinerjik 

etki gösterdiği düşünülmektedir, ancak bu etkinin dişler üzerindeki beyazlatma 

etkinliğini değiştirdiği ispatlanamamıştır(Arı ve Üngör,2002). 

 

2.7.1.3. KARBAMİT PEROKSİT 

Karbamit peroksit veya üre, hidrojen peroksit (CH6N2O3), dişlerin 

beyazlatılması amacıyla üretilmiş sulu bir solüsyondur. %10’luk karbamit peroksit %3.5 

hidrojen peroksit ve %6,5 üreye parçalanır. %15’lik karbamit peroksit %5,4 hidrojen 

peroksit’e ve % 20 karbamit peroksit ise %7 oranında hidrojen peroksit açığa 

çıkartmaktadır. %35’lik karbamit peroksit parçalandığında, %10 oranında hidrojen 

peroksit meydana gelmektedir(Greenwall, 2005). Karbamit peroksit parçalandığında 

hidrojen peroksitin yanı sıra açığa çıkan üre, bir sonraki aşamada amonyak ve 

karbondioksite parçalanmaktadır. Amonyağın ortamın pH’ını yükselterek beyazlatma 

tepkimelerini kolaylaştırdığı düşünülmektedir(Dahl ve Pallesen, 2003). Hidrojen 

peroksitin iyonizasyonunu inhibe eden enzimlerin bazıları ağızda bulunur. Bunlar, 

oksijenin toksisitesine karşı vücut savunmasının önemli bir kısmıdır. Bu nedenle 

beyazlatma işlemi uygulanırken dişlerin kuru ve temiz olması 

önemlidir(Carlsson,1987). 

2.8. DİŞ BEYAZLATMANIN KİMYASI 

Ağartma tedavisi, dişin doğal renklerine dönmesi için, ağartıcı okside ajandan 

çıkan serbest oksijenin renklenmiş moleküllerle reaksiyona girmesinin amaçlandığı ve 

bu sayede de ağartmanın gerçekleştiği bir yöntemdir. Bu yöntem de gerçekleşen aslında 

bir redox reaksiyonudur. Bu reaksiyonda çiftleşmemiş elektronlara sahip ağartıcı okside 
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ajan elekronları alarak redükte olur. Ağartılan redükte ajan ise bu elektronları vererek 

okside olur. Böylelikle de renklenen dişlerin ağartılması sağlanır. Albers bu 

mekanizmayı' aşırı pigmente karbon halkalarının açılarak daha açık renkteki karbon 

zincirlerine dönüşmeleri' olarak tarif etmektedir. Bu açık renkli zincirlerin de 

beyazlatma işleminin ilerleyen aşamalarında hidroksil gruplarına dönüştüğü 

bildirilmiştir(Albers, 1991). 

Beyazlatma maddesi olarak karbamid peroksit kullanıldığında ise karbamid 

peroksit hidrojen peroksite dönüşerek yukarıda bahsedilen mekanizmalar aynı şekilde 

reaksiyona girmektedir. Beyazlatma işleminin hızını kontrol edebilmek için karbamid 

peroksit içeren beyazlatma maddelerinin içine karbopol veya gliserin ilave edilmektedir. 

Ayrıca beyazlatma maddelerinin pH ının hafif asidik olarak hazırlanması raf ömrünü 

uzatmaktadır. 

Her iki beyazlatıcı madde de kullanıldığında, beyazlatmanın bir aşamasında 

ortamda sadece renksiz, hidrofilik yapılar bulunur. Bu aşama, doyma noktasıdır. Bu 

noktadan sonra beyazlama yavaşlar ve eğer işleme devam edilecek olunursa yapı 

içerisindeki proteinlerin karbon yapı taşlarında bozulmalar başlar. Beyazlatılan 

maddedeki hidroksil grupları bölünür ve madde, su ve karbondioksite kadar parçalanır. 

Minedeki beyazlatma uygulamasında bu aşamaya gelindiğinde hızlı madde kaybı 

başlar(Albers, 1991).  

Bir başka deyişle aşırı beyazlatma, diş renginde değişiklik olmaksızın diş 

dokularının yıkımıdır. Optimal beyazlatmada amaç, diş dokularına zarar vermeden dişin 

rengini açabilmektir. Diş dokularında oluşacak en küçük bozulma ya da kayıp, 

beyazlatmanın tüm başarısını gölgeleyecektir. 
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Şematik olarak göstermek istersek; 

 

(1) Na2[B2(02)2(OH)4  + 2H2O  →  2NaBO3 + 2H2O2 

 Sodyum perborattan hidrojen peroksit açığa çıkması. 

(2) H2NCONH2     +  2H2O2      → in water  H2NCONH2 + H2O2 

 Karbamit peroksitten hidrojen peroksit açığa çıkması. 

(3a)   H2O2  → 2HO 
+ 

   HO
+ 

+ H2O2   → H2 O + HO2
+ 

   HO2
+
 ↔ H

+  
+ O2 

+ 

Hidrojen peroksitten hidroksil, perhidroksil radikallerinin ve süperoksit 

aniyonlarının oluşması. 

(3b) 2H2O2 ↔ 2H2 O + 2 {O} ↔ H2 O + O2 

Stabil olmayan reaktif oksijen moleküllerinin oksijene dönüşmesi. Hiçbir serbest 

radikal üretilmez. Hidrojen peroksidin beyazlatma etkisi ortadan kalkar. 

(3c)   H2O2 ↔ H
+ 

+ HOO
- 

Stabil olmayan reaktif oksijen moleküllerinin hidrojen peroksit anyonlarına 

dönüşmesi. 

2.9. DİŞLERİN BEYAZLATILMASININ MEKANİZMASI 

Dişlerin hidrojen peroksit veya karbamid peroksit gibi okside edici maddelerle 

nasıl beyazlatıldığı tam olarak anlaşılamamıştır(Joiner,2006). Beyazlatma işlemi 

sırasında hidrojen peroksit, mine ve dentinin organik matriksinin içine nüfuz 

eder(Kawamoto ve ark.,2004). Serbest radikaller, eşleşmemiş elektronlara sahip olduğu 

için son derece elektrofilik olup stabil yapıda değillerdir. Yapısal stabiliteyi sağlamak 

için başka organik moleküllerle birleşerek ve doymamış bağlarla reaksiyona girerek 

ışığı daha az yansıtan basit moleküller oluştururlar. 

Bunun sonucunda da başarılı bir beyazlatma etkisi ortaya çıkmaktadır(Golstein 

ve Garber,1995). Hidrojen peroksit uygulandığında ilk olarak mine ve dentinin 

interprizmatik yapısına girer. Koyu pigmentli karbon halkası içeren bileşikleri okside 
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eder ve rengi daha açık olan bileşiklere dönüştürür. Örneğin sarı pigmentli olan çift 

bağlı karbon bileşikleri, alkol gibi renksiz olan hidroksil gruplarına dönüşür. Açığa 

çıkan reaktif maddeler, stabil bir yapıya ulaşmak için uzun zincirli, koyu renkli 

“kromofor” olarak bilinen renk pigmentlerinin yapısında bulunan doymamış bağlara 

saldırırlar(Atin ve ark., 2003). 

Örneğin, Fe2O3( Fe
+3

 ) gibi renkleşmiş metal oksitleri renksiz FeO( Fe
+2

 )’ye 

indirgenir. Oluşan moleküller ya dişten dışarı çıkacak kadar küçük ya da daha açık 

renkli bileşiklerdir(Sulieman, 2004). 

 

2.10. BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ 

 

2.10.1. VİTAL DİŞLERDE BEYAZLATMA 

Vital pulpalı bir dişin mine yüzeyine okside ajanın uygulanmasından ibarettir. 

Bu yöntemde sonuç intrakoroner beyazlatmaya göre daha zor tahmin edilebilir. Eğer 

renkleşme dişin dentin tabakasından kaynaklanıyorsa oksidan ajanın mineyi geçerek 

dentine nüfus ederek dişi beyazlatma şansı yok denecek kadar azdır. Eğer renkleşme 

dişin mine tabakasından kaynaklanıyorsa o zaman ekstrakoroner beyazlatmadan iyi bir 

sonuç elde edilebilir(Walton ve Torabinejad, 1996). 

 

2.10.1.1. OFİSTE AĞARTMA YÖNTEMLERİ 

2.10.1.1.1. ISI VE IŞIK KULLANILMADAN OFİSTE 

BEYAZLATMA 

Yüksek konsantrasyonlarda hidrojen peroksit veya karbamit peroksit 

muayenehanede dişler üzerine uygulanır, hasta koltukta bekletilir. Dişeti sınırına hem 

vestibülden hem lingualden 1–2 mm kalınlığında ve 4–6 mm genişliğinde koruyucu pat 

uygulanır, halojen ışıkla sertleştirilir. Beyazlatıcı ajan mine yüzeyine uygun kalınlıkta 

sürülür. Jel hafifçe insizal veya okluzal yüzeye taşırılarak uygulanır. İstenilen 

beyazlatma sağlanana kadar uygulama 2–3 kez tekrarlanır. İstenilen sonuca 

ulaşıldığında mineye post operatif polisaj ve topikal flor uygulanır(Goldstein ve Garber, 

1995). 
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Beyazlatma ürünleri genel olarak ışıktan çabuk etkilenen maddelerdir.Işık 

karşısında çabuk ayrışarak oksijen serbestleşmesini hızlandırırlar.Bu nedenle ofiste 

beyazlatma seansında ışık uygulamak hızlandırıcı etki yapar.Işık uygulamasında en çok 

tercih edilen yöntem halojen ışık tabancalarının kullanımıdır.Beyazlatma işleminin 

etkisini hızlandırmak için lazerden de yararlanılabilir.Karbondioksit ve argon lazerleri 

bu amaçla kullanılmaktadır.Lazerle ısı, dereceli ve ani olarak kontrollü bir şekilde 

arttırılmaktadır(Çalışkan,2006). 

2.10.1.1.2. ISI VE IŞIK KULLANARAK 

BEYAZLATMA(POWER BLEACHING) 

En eski beyazlatma yöntemidir.İlk başlarda işlemi hızlandırmak için elektrik ve 

ultraviyole ışını kullanılmış, daha sonraları 1918' de Abbot kimyasal reaksiyonu 

çabuklaştırmak için, solüsyonun ısısının artmasına neden olan bir aleti tanıtmıştır.Bugün 

de bu yöntem, dişin labial yüzü üzerine süperoksolle doyurulmuş pamuk peletin 

koyulması ve bununda ısı veya ışıkla aktivasyonuyla uygulanır.Isı kaynağı olarak, özel 

lambalar, ısı veya ışıklı el aletleri kullanılabilir.Isının 52 C olması 

önerilmiştir.Beyazlatma solüsyonlarının ve uygulanan yüksek derecede ısının alttaki 

pulpaya olan etkilerinden dolayı bu tekniğin faydaları kesin değildir.Işıkla aktive olan 

beyazlatma tekniğinde ise %30' luk hidrojen peroksit ile birlikte ultraviyole ışığı 

kullanılır.Bu teknikte de termokatalitik tekniğe benzer şekilde oksijen salınımına neden 

olunur.Hem ısı hem de ışığın kullanıldığı bu vital beyazlatma tekniklerinde çevre 

dokulara hasar oluşturma riskinin yüksekliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.Bu 

teknikte yumuşak dokular koruma altına alındıktan sonra yüksek konsantrasyonda 

hidrojen peroksit ( %25–35 hidrojen peroksit ) beyazlatma etkisinin ortaya çıkışını 

hızlandırmak için ısı veya ışık kullanılarak aktive edilmektedir. Bu yöntem ilk seansta 

belirgin beyazlatma sağlamaktadır. Bununla birlikte en iyi sonucun elde edilebilmesi 

için seans sayısının arttırılması gerekmektedir(Sheets ve ark., 2000). 

2.10.1.2. EVDE BEYAZLATMA YÖNTEMLERİ 

Bu yöntem ilk olarak 1989 da Haywood ve arkadaşları tarafından tanıtılmıştır. 

%5,5-7,5 hidrojen peroksit veya %10-22 lik karbamid peroksidin jel formundaki 

türevlerinin, diş hekiminin belirlediği ve kontrol ettiği bir program dahilinde evde hasta 

tarafından uyguladığı beyazlatma tedavileridir.Home bleaching uygulamalarında en 
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yaygın olarak kullanılan ürünler karbamid peroksit jelleridir.Genellikle tek seferlik 

enjektör veya tüp şeklinde bulunurlar. 

Hidrojen peroksit serbestleşen oksijen düşük molekül ağırlığı sayesinde , mine 

dokusunda interprizmatik aralıklarda organik materyalden elektron alarak, bu sırada  

pigmente büyük karbon halkalarının yapısını bozarak ilerler.Yani oksidasyon yaparak  

pigmente materyalin yapısını değiştirir, molekülleri parçalayarak daha düşük molekül 

ağırlığında küçük ve ışığı daha az yansıtır moleküller haline getirir.Ayrıca küçük 

molekülleri köpürme özelliği sayesinde yüzeye taşır.Böylece beyazlatıcı özelliğini 

gösterir. Hastadan öncelikle ölçü alınıp kendine özel 0.8 mm kalınlığında şeffaf bir plak 

hazırlanılır.Daha sonra kullanılacak beyazlatma jeli hastaya verilerek nasıl uygulanacağı 

konusunda da yeterli bilgi verildikten sonra, tedavinin evde devam etmesi beklenir.İlk 

kontrol 24 saat sonra,daha sonraki kontroller ise birer hafta ara ile yapılır.Tedavi 

tamamlandıktan sonra dişlere postoperatif polisaj ve topikal florür uygulanır.(Howel, 

1980). 

2.10.1.3. HASTA TARAFINDAN SATIN ALINARAK 

KULLANILAN SİSTEMLER 

Bu ürünler eczanelerde, mağazalarda, internet üzerinden kolaylıkla elde 

edilebilmektedirler. Bunlar arasında dişe yapışan bantlar, ağız gargaraları, diş macunları 

ve dişe belirli aralıklarla cila şeklinde sürülen ürünler sayılabilir. Bu ürünler tipik olarak 

düşük oranlarda beyazlatıcı ajanlar içerirler ve genellikle günde 2 defa 2 hafta süreyle 

kullanılmaları önerilmektedir(Joiner, 2006). 

2.10.1.4. DİŞ MACUNLARI İLE AĞARTMA  

Beyazlatıcı diş macunları yüzey lekelerinin kaldırılmasında ve çay, kahve gibi 

renklendirici gıdaların neden olduğu renklenmeleri azaltmada yardımcı olurlar. 

Watanabe ve ark(2005), beyazlatıcı diş macununun içindeki fluor mineral 

kaybını önlemede sıradan bir fluorürlü diş macunu  kadar etkili bulmuşlardır. 

Diş macunları mekanizmalarına göre sınıflandırılabilirler: 

2.10.1.4.1. NORMALDEN DAHA ABRAZİV OLAN DİŞ 

MACUNLARI 

Abraziv diş macunları dişleri aşındırarak yüzey lekelerinin kaldırırlar.Kıvamı 

yoğun olan macunlar jel kıvamdakilere göre daha abrazivdir.Aşırı yoğun kullanımları 
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lekeler ile birlikte minenin de aşınmasına neden olabilir.Bu dişin daha sarı görünmesine 

yol açar çünkü mine tabakası kalkmıştır ve dentin mine oranı değişmiştir.Sert diş fırçası 

ve abraziv diş macunu kombinasyonu  daha kötü problemlere yol 

açabilmektedir(Greenwall,2001). 

2.10.1.4.2. YÜZEY PELİKILINI KİMYASAL OLARAK 

KALDIRAN DİŞ MACUNLARI 

Bu tip diş macunları yüzey lekelerini barındıran pelikılın kaldırılmasında 

etkilidir.Diştaşının oluşumunu önlemeyi amaçlayan diş macunlarına benzer etki 

gösterir.Leke azalmasına karşı etkili olabilmelerine rağmen dişlerin internal renklerini 

değiştirmezler(Greenwall,2001). 

Bu kategorideki bazı ürünler boyada bulunan beyaz bir pigment olan titatnyum 

dioksit içerirler.Dişin yüzeyindeki düzensiz yapıya girerk etki eder ve beyaz diş 

görünümünü verir.Titatnyum dioksit internal olarak penetre olmaz ve internal rengi 

değiştirmez ve dişi beyazlatamaz(Greenwall,2001). 

2.10.1.4.3. PEROKSİT İÇEREN DİŞ MACUNLARI 

Bu tip macunları dişlerin rengini açmak için aktif madde olarak hidrojen 

peroksit, kalsiyum peroksit, karbamid peroksit içerebilirler.Diğer diş macunları düşük 

konsantrasyonda hidrojen peroksit içerirken bazıları home bleaching ajanlarındaki ile 

aynı konsantrasyona sahip peroksit içerirler.Mekanizma dişlerin rengini açabilecek 

kadar yeterli miktarda görünmemektedir.Bununla birlikte, peroksit içeren diş 

macunlarının uzun süreli kullanımı ile renk değişimi potansiyeli vardır.Ancak güvenli 

olup olmadığı tartışmalıdır.Yüzey renklenmelerinin kaldırılmasında rol oynar ve aynı 

zamanda bu renklenmeler üzerine kimyasal bir etkileri de olabilir(Greenwall,2001). 

2.10.1.4.4. HİDROJEN PEROKSİT İÇEREN İÇEREN 

PROFİLAKTİK MACUNLAR 

Piyasada hidrojen peroksit ve pomza içeren profilaktik macunlar 

bulunmaktadır.Düzenli kullanılan profilaktik macun ile hidrojen peroksit içeren 

macunun karşılaştırılarak , dişlerin rengini beyazlatmalarındaki etkilerinin 

değerlendirildiği bir in vitro çalışma da, hidrojen peroksitin daha etkili olduğu 

görülmüştür.Hidrojen peroksit içeren macunlar dişlerin rengini kimyasal ve abraziv 

olarak açmaktadır(Greenwall,2001). 
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2.10.1.4.5. SODYUM BİKARBONAT İÇEREN DİŞ 

MACUNLARI 

Sodyum bikarbonatın beyazlatma etkisi, konsantrasyonuna bağlıdır.%65'lik 

konsantrasyon, sodyum bikarbonatın lekeleri giderici etkisini kolaylaştıran sodyum 

lauryl sülfat gibi diğer ürünleri de içerir(Greenwall,2001). 

2.10.1.4.6. ENZİM İÇEREN DİŞ MACUNLARI 

Bromain ve papin gibi enzimler pelikıl tabakasını kaldırır ve yüzey tabakasında 

plak gelişimini yavaşlatır.Enzimler diş macunlarına beyazlatma potansiyelini aktive 

etmek ve hızlandırmak için eklenir(Greenwaal,2001) 

2.10.1.4.7. H2O2 BANT SİSTEMİ 

Son yıllarda 'beyazlatıcı bantlar' olarak adlandırılan ve beyazlatıcı jeli taşımada 

esnek bantların kullanıldığı sistemler piyasaya sürülmüştür.Hidrojen peroksit bant 

sistemi prefabrikasyon gerektirmeyen plaksız bir sistemdir. 

Taşıyıcı sistem %5.3'lük hidrojen peroksit jeliyle kaplanmış ince bir banttır.Arka 

kısmı çıkarılır ve şerit ön 6 dişin vestibül yüzlerine direkt olarak yerleştirilir.Her bant 30 

dakika boyunca tutulur ve bu uygulama 14 gün boyunca 2 günde 1 uygulanır.Üreticiler 

dişi hem ekstrinsik olarak beyazlatacak şekilde bantın jeli dişin üzerine adapte ettiğini 

ve jelin uniform olarak kontrollü bir şekilde uygulandığını iddia etmektedirler.Şeffaf 

yumuşak plaklarda olduğu gibi bantlarla da başarılı ve güvenilir beyazlatma sonuçları 

alınmıştır.Plak ile uygulanan sistemlerde plağın uygun hazırlanamaması sonucu 

oluşabilen yumuşak doku irritasyonları ve okluzal problemler olarak bildirilen 

dezavantajlar bant sistemlerde de çapraşık ya da malpoze dişlere kolayca 

uygulanamamaları  olarak ortaya çıkmaktadır(Greenwall,2001). 

2.10.1.4.8. BOYAMA ÜRÜNLERİ 

Son yıllarda çok da rahat kullanılabilen beyazlatma ürünleri 

geliştirilmiştir.Boyama ürünleri olarak adlandırılan bu yeni ürünler, gündüz ya da gece 

uygulanabilecek şekilde üretilmişlerdir.Dişlerin vestibül yüzeyine bir fırça yardımı ile 

uygulanırlar.Peroksit salınımı yavaş olacak şekilde hazırlanmışlardır.Bir plak ya da bant 

olmaksızın diş yüzeyine direkt olarak uygulanabilen bu sistemler hastaların günlük 
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yaşantılarını etkilemeden diş yüzeyinde kalabilirler.Ayrıca diş arkındaki pozisyonlarına 

bakılmaksızın çok sayıda dişe kolayca uygulabilirler.Aktif madde olarak karbamid 

peroksit, hidrojen peroksit gibi peroksit ürünlerinden birini içerirler(Müjdeci ve 

ark.,2005). 

2.10.2. NON -VİTAL DİŞLERDE BEYAZLATMA 

İnternal veya intrakoroner beyazlatma olarak da tanımlanan bu yöntem üç 

şekilde uygulanabilir: 

i. Termokatalik beyazlatma yöntemi 

ii. Walking bleach yöntemi 

iii. Her iki yöntemin birlikte kullanılması(Sulieman, 2005). 

Vital olmayan dişlerde uygulanan bir intrakoroner beyazlatma yöntemidir.Etkili ve 

uygulanması kolay olduğundan dolayı tercih edilir.Özellikle kök kanal tedavisi yapılmış 

, dişlerdeki renklenmelerin beyazlatılması amacıyla yaygın kullanılan bu yöntem 

termokatalitik, walking bleaching ve ikisinin kombinasyonu şeklinde uygulabilir.Her iki 

tekniğin benzer sonuçlar elde ettiği gösterilmiştir.Ancak walking bleaching yönteminde 

hastanın klınikte daha az zaman geçirmesi ayrıca hasta için de daha rahat, güvenli ve 

daha az komplikasyonlu olması nedeniyle tercih edilir. 

Intrakuronal beyazlatma tekniklerinin endikasyonları;pulpa odası kaynaklı 

renklenlerede, dentin renklenmelerinde, dışsal yöntemlerle beyazlatma yapılamayan 

renklenmeler olarak sıralanabilir.Kontrendikasyonları olarak da;yüzeyel mine 

renklenmeleri, defektli mine formasyonları, şiddetli dentin kayıpları, çürük varlığı ve 

renkleşmiş arayüz kompozitleri sayılabilir. 

2.10.2.1. INTRAKURONAL BEYAZLATMA YÖNTEMİNİN 

UYGULANMASI 

Dişteki renklenmenin internal bir renklenme olup olmadığını saptamak 

önemlidir.Eksternal renklenmenin derecesini anlayabilmek için diş yüzeyi çok iyi 

temizlenmelidir.Tedaviye başlamadan önce hastadan fotoğraf alınarak sahip olduğu diş 

rengi ve beyazlatma sonrası sahip olacağı diş rengi anlatılmalıdır.Ayrıca tedavinin 

safhaları, oluşabilecek komplikasyonlar ve uygulamanın tekrarlanabileceği hastaya 

önceden söylenmelidir. 
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Beyazlatmaya başlamadan önce kanal tedavisi klınik ve radyografik olarak 

incelenmelidir.Kanal tedavisinin başarılı olması ve ideal bir biçimde yapılmış olması 

öncelikli hedeflerdendir.Yetersiz kanal tedavileri beyazlatmaya başlamadan önce 

yenilenmelidir.Yetersiz restorasyonlar, beyazlatma işleminden önce belirlenmeli ve 

değiştirilmeli ve çürükler temizlenmelidir.Eğer restorasyonlar sadece renklenmiş ise diş 

rengine uygun olması bakımından beyazlatmadan sonra değiştirilmelidir. 

Giriş kavitesi hazırlanırken nekrotik pulpa dokuları , restoratif ve kanal dolgu maddeleri 

tamamen uzaklaştırılmalıdır. 

Beyazlatma tedavisi uygulanacak dişlerde gerek beyazlatma ajanlarının servikal 

eksternal rezorbsiyon risklerini önlemek , gerekse apikal bölgede sızıntıyı engellemek 

amacıyla cam iyonomer veya benzeri bir siman konulur.Bunun için kök kanal dolgusu 

mine-sement sınırının 1-2 mm altında olacak şekilde uzaklaştırılmalıdır.Örtüleme 

maddesi, epitelyal ataşman ya da mine-sement bileşimi hizasına kadar gelmelidir ki, 

periodonsiyuma sızıntı önlenebilsin. 

Hazırlanan kaviteye kullanılacak beyazlatma ajanı amalgam taşıyıcısı ile ya da 

beyazlatma ajanının kendi ucu yardımı ile kaviteye yerleştirilir ve firmanın da 

direktifleri doğrultusunda değiştirilerek işlem yinelenir. 

Beyazlatma sonrası giriş kavitesi, dentine ve mineye adezivle tutunan kompozitle 

restore edilmelidir.Başarılı bir beyazlatma tedavisi için dentin kanallarını örten sağlam 

bir restorasyon ön koşuldur.Beyazlatma tedavisi sonrası dişten radyografi alınmalı ve 

kontrol bir yıl sürdürülmelidir.Böylece oluşabilecek olan servikal rezorpsiyonun erken 

tanısı konulabilir(Attin ve ark.,2003). 

2.10.2.2. TERMOKATALİTİK YÖNTEM 

İlk kez 1924 de Prinz tarafından ve intrakuronal olarak taze hidrojen  peroksit -

sodyum perborat karışımının ışıkla aktive edilmesi şeklinde uygulandığı 

bildirilmektedir.Bundan çok sonra Stewart, süperoksolle doyurulmuş bir pamuk peletin 

pulpa odası içerisine yerleştirildiği ve sıcak bir aletle ısıtıldığı termokatalitik beyazlatma 

yöntemini tanıtmıştır.Bu yöntem vital dişlerde uygulanan termokatalitik yönteme 

benzerdir.Ancak bu yöntemde beyazlatma maddesi dişin labial yüzeyine ek olarak pulpa 

odası içerisinden de uygulanır ve yine ısı veya ışıkla aktive edilir(Freccia, 1982). 
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Termokatalitik yaklaşımın olası zararı, sement ve periodontal ligamentlerde 

oksitleyici ajanın ısı ile kombine kullanımına bağlı oluşan  irritasyon sonucu muhtemel 

dış servikal kök rezorpsiyonudur.Bu yüzden beyazlatma esnasında ısıtma işlemleri 

sınırlı tutulmalıdır.Termokatalitik teknik diğer metodlardan daha etkili değildir ve rutin 

internal beyazlatma için önerilmez. 

Ultraviyole fotookdidasyon termokatalitik tekniğin bir varyasyonudur.%30 ile 

%35'lik hidrojen peroksit solüsyonuna batırılmış pamuk pelet pulpa odasına konulur, bu 

işlemi takiben labial yüzeyden 2 dakika ultraviyole ışık tutulur.Bu işlem diğer 

termokatalitik beyazlatma yöntemlerindeki gibi oksijen salınımına neden olur. 

2.10.2.3. TERMOKATALİTİK YÖNTEM UYGULAMA 

-Öncelikle beyazlatılacak dişin kanal tedavisinin kalitesi klınik ve radrografik 

olarak değerlendirilmeli 

-Diş üzerindeki plak ve eklentiler pomza ile temizlenmeli. 

-Hastanın dudak ve yanaklarını ısı ve ışıktan korumak için lastik örtünün altına 

su ile nemlendirilmiş gazlı bez koyulmalı. 

-Giriş kavitesi açılıp, kök kanal dolgu maddesi koleden apekse doğru 2-3 mm 

kadar kaldırılır.Eski restorasyonların hepsi sökülür.Kanal dolgu maddesinin üzerine 

sement-dentin sınırına kadar kole kısmında kanalı iyice kapatacak şekilde bir cam 

iyonemer simanı konulur .Bu bölgede simanın kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. 

-Belli bir yüzdede ki hidrojen peroksit beyazlatma ajanı pamuk pelet yardımıyla 

kaviteye yerleştirilir. 

-Işık kaynağı özel bir ucu yoksa 25-30 cm den diş veya dişlere yönlendirilerek 

ışık verilirve 5 dk süreyle  tutulur.Işık kaynağının özel bir ucu varsa bu uç pulpa 

odasındaki hidrojen peroksitin içine sokulur.Alet 2 veya 3 dereceye ayarlanır ve 

solüsyon iki dakika ısıtılır.Bu işlem birkaç kez tekrarlanır. 

-Kavitenin içerisi yıkanır.Dişin rengi biraz açılmışsa pulpa odasına pamuk 

yerleştirilerek kavite geçici restoratif materyal ile kapatılır. 

-İkinci randevuda aynı işlem iki kez tekrarlanır.İstenen beyazlatma sağlanmışsa 

iki hafta sonra daimi kompozit restorasyonu yapılır.Eğer işlem başarısız ise walking 

bleach yönteminden yararlanılır. 
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Superoksol ve ısı kombinasyonunu takiben superoksolun sodyum perboratla 

karıştırılarak walking bleach yöntemindeki gibi kullanımı, dişlerdeki beyazlatma 

etkinliğini %90 arttırmaktadır. 

2.10.2.4. WALKING BLEACHING YÖNTEMİ 

Prinz 1924 yılında pulpa odasını temizlemek için sodyum perborat ve 

superoksol karışımının ısıtılarak kullanılmasını önermiştir.Sodyum perborat ve distile su 

kullanarak yapılan ilk walking bleaching yönteminin tanıtımını Marsh 

yapmıştır.Intrakuronal beyazlatma yapılan tüm vakalarda walking bleach(ayakta 

beyazlatma) tekniği kullanılabilir.Diğer tekniklerden daha etkili olmasının yanı sıra en 

güveniliri ve en kısa seanslarda uygulan yöntemdir.Kök kanal tedavisini takiben , dişin 

doğal rengine dönmesi için uygulanan bu yöntemde , hidrojen peroksit veya su ile 

sodyum perboratın karıştırılmasıyla oluşturulan okside edici madde 3-7 günlük geçici 

bir süre için pulpa odasına yerleştirilir.Bu sürede okside edici maddeden açığa çıkan 

serbest oksijenin boyanmış moleküllerle reaksiyona girmesi amaçlanır.(Goldstein, 

1995). 

2.10.2.5. WALKING BLEACHING UYGULAMA 

-Öncelikle beyazlatılacak dişin kanal tedavisinin kalitesi klınik ve radrografik 

olarak değerlendirilmeli 

-Diş üzerindeki plak ve eklentiler pomza ile temizlenmeli. 

-Hastanın dudak ve yanaklarını ısı ve ışıktan korumak için lastik örtünün altına 

su ile nemlendirilmiş gazlı bez koyulmalı. 

-Giriş kavitesine sodyum perborat ve superoksol veya sodyum perborat ve su 

karışımı yerleştirilir.Bu işlem sonrası giriiş kavitesi 2 mm kalınlığındaki geçici dolgu 

maddesi ile kapatılır. 

-İki veya 7 gün beyazlatma ajanı bırakılır.Hastaya dişindeki renk değişimini 

izlemesi söylenir.Beyazlatma yetersiz ise işlem tekrarlanır. 

-Beyazlatma başarılı olmuş ise hastaya iki hafta sonrasına randevu verilir.Giriş 

kavitesi temizlenip uygun renkte bir kompozit dolgu ile restore edilir. 
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2.11. BEYAZLATMA İŞLEMİNİN KONTRENDİKASYONLARI 

Beyazlatmanın kontrendikasyonları genellikle hastanın mevcut durumu il 

eilgilidir.Porselen ve kompozit gibi diş rengindeki restorasyonları içeren mevcut 

kuronlar beyazlatma ile renk değişikliği göstermezler.Beyazlatma doğal dişleri etkiler 

ve bu işlemden mevcut restorasyonlar etkilenmediğinden renk uyumu sağlanması 

hastaya çok büyük maliyet getirebilir.Şiddetli tetrasiklin renklenmesi kontrendikasyon 

olarak sayılmaz, ancak bu renklenmeler özellikle gingival 1/3'te yer aldıklarında koyu 

gri ve mavi renkte olduklarından dolayı zor beyazlarlar.Böyle olgularda hastalar bu 

duruma karşı bilgilendirilmelidir.Hamileliğin beyazlatma açısından direk 

kontrendikasyonu olduğu bildirilmemekle birlikte tavsiye de edilmemektedir.Ayrıca 

beyazlatma solüsyonu oluşabilecek gebelik gingivitisini şiddetlendirebilir.Ayrıca 

Peroksit allerjisi olanlarda, hipersensitivite reaksiyonlarına sahip hastalarda, 

Kooperasyon eksikliği olan hastalarda bu işlem uygulanmamalıdır(Goldstein, 1995). 

 

2.12. BEYAZLATMA İŞLEMİNİN KOMPLİKASYONLARI VE 

PROGNOZ 

Seçilen yönteme ve materyale göre değişik tip ve oranlarda olmakla birlikte 

dişlere yapılan ağartma işleminden sonra aşağıdaki komplikasyonlar oluşabilir; 

i. Yeniden renklenme 

ii. Servikal eksternal rezorbsiyon 

iii. Beyazlatma maddelerinin diş sert dokularına etkisi 

iv. İritasyon,ülserasyon ve ağrı 

v. Rezin yapışmasında azalma(Çalışkan, 2009) 

2.12.1. YENİDEN RENKLENME 

Renklenen dişlerin kimyasal beyazlatılmasını takiben yapılan bir yıl ve daha 

uzun süreli kontrollerde dişlerin tekrar renklenmesinin olası olduğu 

bildirilmiştir(Chandra ve Chawla, 1972). Bu sonuçlar estetik başarıda bir azalmayı 

gösterir. Bu nedenle bazı araştırmacılar, tedavi edilen dişin komşu dişten daha açık 

olana kadar beyazlatılmasını önerir Renklenmenin yeniden ortaya çıkması eksternal 

veya internal nedenlerden dolayı olabilir(Howel, 1980). Oral çevreden pigment 

maddelerinin dentin içerisine penetre olması, dişle uyumu iyi olmayan sızıntı gösteren 
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restorasyonların bulunması ve devital dişlerde minenin porozitesinin artması, 

beyazlatılan dişlerin dışsal olarak yeniden renklenmesine neden olur(Van der Burgt ve 

Plaesschaert, 1986). 

Ayrıca beyazlatma işlemi esnasında kurutmadan dolayı diş dehidrate olmakta ve 

daha açık renkte görünmektedir. Beyazlatmadan sonra hidratasyonun olması, dişin 

internal olarak yeniden renklenmesine neden olur. Buna bağlı olarak beyazlatma işlemi 

sonucu ortaya çıkan renksiz ürünler stabil olmayabilir ve yeniden renklenmeye neden 

olabilir(Van der Burgt ve Plaesschaert,1986). 

Amato ve ark. tarafından renk stabilitesini uzun süreli değerlendirmek için 

yapılan bir çalışmada protez yapılan veya kök kırığı nedeniyle çekilen dişler 

değerlendirme dışı kalmıştır. İntrakoronal beyazlatma yöntemi uygulanmış 50 hastanın 

22 'sinde renk değerleri komşu dişle aynı bulunurken, 13 ünde renk gerilemesi 

izlenmiştir(Amato, 2006).  

Feiglin' in(1987) hastalar üzerinde uzun dönem klınik araştırmasının sonucu 

olarak sodyum perborat ve 3/4 su ve 1/4 hidrojen peroksit karışımı ile hazırlanmış 

intrakoronal beyazlatma yöntemi kullanımı %45 oranında başarıyla sonuçlanmıştır. 

Shethri,(2003) renk gerilemesinin beyazlatma tedavisinin bitiminde başlayıp 5 

hafta devam ettiğini, daha sonradan hiçbir değişiklik olmadığını belirtmektedir. 

Zekonis'in bulguları da Shetri'nin sonuçları ile uygunluk göstermektedir. 

Yapılan araştırmalarda beyazlatma tedavisinin tamamlanmasından sonra renk 

stabilizasyonu için en az 2 haftaya ihtiyaç duyulması gerektiği belirtilmektedir. Bu 

nedenle diş renkli bir restoratif materyal kullanmayı planlayan hekimlerin bu süreyi 

bekledikten sonra restorasyona yönelmeleri önerilmektedir. 

Matis ve ark. (1998)tetrasiklin renkleşmelerine sahip dişlerin 5 yıllık izlenmesini 

içeren klınik bir çalışma yayınlamışlardır. Örneklere %10,%15 ve %20 lik karbamit 

peroksit 6 ay boyunca geceleri olmak koşuluyla plak ile birlikte uygulanmıştır. 

Uygulamanın ardından 4,5 yıl sonra renk değişimi değerlendirildiğinde örneklerin %65 

i renk beyazlatmanın ardından kazanılan renk değerlerini korurken, %30 ' unun tekrar 

beyazlatılmaya ihtiyacı olduğu görülmüştür. 
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2.12.2. SERVİKAL EKSTERNAL REZORPSİYON 

Kliniksel ve histolojik çalışmalar internal beyazlatmanın, eksternal kök 

rezorbsiyonunu arttırabileceğini göstermektedir. Servikal rezorbsiyonlar genelde 

asemptomatik olurlar ve genelde rutin çekilen radyografilerde tespit edilebilirler 

.Heithersay 1999 yılında 222 hastada 257 dişteki servikal rezorbsiyonunun etiyolojisini 

incelemiş ve bu olguların %24.1 'inin ortodontik tedaviden, %15,1'inin dental tedaviden 

, %5.1'inin cerrahi işlemlerden ve %3,9'unun intrakoroner beyazlatma sonrası 

oluştuğunu gözlemlemiştir. Ancak bazı durumlarda beyazlatılmış dişlerde papilla 

şişebilir ya da perküsyonda hassasiyet görülebilir. Okside edici ajan, özellikle %30 luk 

hidrojen peroksit bu duruma neden olabilmektedir. Ancak, periodonsiyum ve sementin 

hasarına neden olan kesin mekanizma açığa çıkarılamamıştır. İrrite edici kimyasalların 

dentin kanallarına difüze olduğu ve sement-mine bileşimindeki defektlerden 

periodonsiyuma ilerlediği düşünülmemektedir(Bayırlı, 1998). Lado ve ark. 1983 yılında 

yaptıkları bir çalışmada beyazlatma ajanlarının dişin servikal bölgesinde dentin 

denatürasyonuna neden olduğunu iddia etmişlerdir. Isı ile kombine olan kimyasallar 

sementin nekrozuna, periodontal membranların iltihabına ve kök rezorbsiyonuna neden 

olmaktadır. Buna ilaveten mikroorganizmaların varlığı da bu proçesi arttırıcı rol 

oynamaktadır. 

Genç yaşta yapılan beyazlatma tedavisi sonrası eksternal rezorbsiyon 

oluştuğunun görülmesi genç yaşta dentin kanallarının geniş olması sebebiyle hidrojen 

peroksidin periodonsiyuma daha kolay ulaşması ile açıklanabilir. Dentin kalınlığındaki 

azalma ve yüksek çevre ısısı dentinin geçirgenliğinde artışa sebep olur. Artan ısı dentin 

kanallarında genişlemeye neden olarak dentine molekül difüzyonunu 

kolaylaştırmaktadır(Hüsmann, 1993). 

Friedman,(1997) servikal kök rezorbsiyonun çoğunlukla ısı ile birlikte 

uygulanan hidrojen peroksitten kaynaklandığını bildirmektedir. Madison ve 

Walton(1990) hidrojen peroksitten daha az beyazlatma etkisine sahip olmasına karşın 

kök rezorpsiyonunu önleyebilmek için intrakoronal beyazlatmada su ile karıştırılan 

sodyum perboratı önermektedirler. 

Harrington ve Natkin’in(1979) 14-29 yaşları arasında 7 hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmada,%30 luk hidrojen peroksitin ardından ısı uygulanmışlardır. Olguların 

hepsinde servikal rezorbsiyona rastlanmıştır. 
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Şiddetli eksternal kök rezorbsiyonlarında diş çekimi genelde kaçınılmazdır. 

Enflame osteolitik lezyonlar sert doku rezorbsiyonu için uygun olan düşük pH a 

sahiptir. Kalsiyum hidroksit içeren kök kanal dolguları dentinde daha yüksek pH değeri 

oluşmasını sağlar. Kalsiyum içerikli intrakoroner örtüleme, bazen eksternal 

rezorbsiyonun ilerlemesini önler. 

 

Beyazlatma işleminin ağızdaki yumuşak dokulara ve dişlerin sert dokularına 

çeşitli etkileri vardır. 

2.12.3. DOKULAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hidrojen peroksitin hücre düzeyindeki etkilerini incelemek amacı ile epitel 

hücrelerinin kullanıldığı bir çalışmada, membranda birtakım değişiklikler olduğu 

gösterilmiştir(Feinman, 1994). Karbamit peroksit içeren beyazlatma ajanlarının in vitro 

şartlarda endotel hücrelerinde sitotoksik olduğu ve dişeti fibroblastlarında toksik etkileri 

tespit edilmiştir(Titley ve ark., 1991). Ramp ve ark., (1987)kemik dokusunda yaptıkları 

çalışmada peroksitlerin kemik sentezinde azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. 

Sıçanların yanak mukozasına % 30’luk hidrojen peroksit uygulandığında patolojik 

değişikliklere rastlanmıştır. Hidrojen peroksidin 15 dakika aralıklarla sıçanların yanak 

mukozasına uygulanmasının ardından submukozal dokuda önce ödem, bir gün sonra ise 

piyojenik membranla çevrili ülserasyon oluşturduğu görülmüştür. Histolojik 

değişikliklerin tümünün bir hafta içinde iyileştiği gözlenmiştir(Weitzman ve ark., 1986). 

Katalaz, vücudun savunma mekanizmasında bulunan önemli bir enzimdir. Hidrojen 

peroksit ile karşılaştığında su ve oksijene parçalanmasını teşvik etmektedir. Hidrojen 

peroksit tatbikinden önce yumuşak dokular üzerine katalaz uygulanmasının patolojik 

değişiklikler oluşmasını tümüyle engellediği gösterilmiştir (Rotstein ve ark., 1993). 

Serbest radikaller lipitleri, proteinleri ve nükleik asitleri oksidasyona 

uğratabilirler(Floyd ve Carney, 1992). Bunun anlamı, önemli enzimatik faaliyetlerin 

etkilenebileceği ve radikallerin mutajenik ve karsinojenik olabileceğidir(Moore ve ark., 

1989). Dokunun duyarlılığı, yaş, iltihap varlığı, H2O2 konsantrasyonunun yüksek 

olması, H2O2 ’nin dokuya temas süresinin uzun olması ile artar(Li .Y., 1998). Dünya 

Sağlık Teşkilatı’nın görüşü “yeterli sayıda epidemiyolojik veri bulunmaması nedeniyle 

hidrojen peroksitin kanserojenik etkisi hakkında yorumda bulunulmasının doğru 

olmadığı” yönündedir(Goldstein ve Garber, 1995). Genotoksisitesi ise sadece enzimatik 



 

 

36 

faaliyetin olmadığı in-vitro deneylerde gösterilmiş, in-vivo olarak ispatlanamamıştır(Li 

Y, 1998 ). 

2.12.4. BEYAZLATMA İŞLEMİNİN DİŞ SERT DOKULARINA 

ETKİLERİ  

2.12.4.1. MİNE ÜZERİNE ETKİLERİ 

Beyazlatma işleminin mine üzerine etkileri henüz açıkça ortaya konmasa da bazı 

çalışmalar kimyasal, yapısal ve morfolojik değişiklikler olduğunu 

bildirmektedir(Lenhard, 1996). 

Karbamit peroksit solüsyonunun, beyazlatma ajanı uygulanmış mine yüzeyi ile 

ilgili elektron mikroskop çalışmaları mine morfolojisinde çok az değişiklik olduğunu 

veya hiç değişiklik olmadığını göstermektedir. Mine yüzeyinin karbamit peroksit 

solüsyonu ve beyazlatma işleminden etkilenmediği bildirilmiştir(Jones ve ark., 1999). 

Peroksit bazlı materyallerin minenin bağlanma dayanıklığına ve yapısına etkileri 

ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bağlanmanın düştüğü 

saptanmıştır(Titley ve ark., 1992). Klinik olarak bağlanma değerlerindeki bu düşüş 

önemlidir. Çünkü beyazlatma çoğu kez restorasyondan önce dişin estetiğini düzeltmek 

için yapılır. Beyazlatma tedavisi sonrasında azalmış bağlanma dayanıklılığı ile ilgili 

klinik problemlerden kaçınmak için pek çok yöntem önerilmektedir. Beyazlatma 

tedavisi sonrası restorasyon yapımının 24 saat ile 2 hafta geciktirilmesi en çok 

uygulanan yöntemdir(Ruse ve ark., 1990). 

Buna karşın ,%16lık ve %35lik karbamit peroksit solüsyonunun mine 

dokusunda, aprizmatik tabaka kaybı, mine prizmalarının demineralizasyonu ve açılması 

gibi önemli değişikliklere neden olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Bazı 

çalışmalar yüzey pürüzlülüğünde artış olacağını savunmaktadır(Lai YL ve ark., 2003). 

Cavalli ve ark.(2001) kullanılan beyazlatıcı ajanın konsantrasyonu arttıkça mine 

yüzeyi üzerinde oluşturacağı pürüzlülüğünün de artacağını söylemektedir. 

Araştırmacılar, mine yüzeyinde görülen bu modifikasyonların, özellikle mine 

yüzeyinde pürüzlülüğünün artışının Streptococcus mutans adezyonunu da arttıracağını 

savunmaktadır(Hosoya ve ark., 2003). 
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Mine yüzey sertliğinin beyazlatmadan etkilenmediğini savunan görüşler de 

vardır. Bununla beraber bazı araştırmalar da ise % 10luk karbamid peroksit tedavisinin 

mine sertliğini önemli ölçüde azalttığını gösterilmektedir(Shannon ve ark., 1993). 

Sertlik azalması minedeki mineral kaybını yansıtabilmektedir. Araştırmacılar 

minenin çatlak dayanıklılığında da bir değişikliğin söz konusu olduğunu 

göstermektedir(Oltu ve Gürgan, 2000). 

Beyazlatıcı ajanların olası yan etkilerinden biri de, organik veya inorganik 

elementlerin oksidasyonu nedeni ile mine yapısının zayıflamasıdır. McCracken ve ark 

nın.(1996) yaptıkları çalışmada %10’luk karbamit peroksit uygulanan olgularda, minede 

oluşan kalsiyum kaybının az miktarda olacağını bildirmişlerdir. 

Rotstein ve ark.nın(1996) beyazlatmanın diş sert dokuları üzerindeki etkilerinin 

histokimyasal analizlerini inceledikleri çalışmada, mine dokusunda %30 luk hidrojen 

peroksit kullanımından sonra kalsiyum seviyesinde anlamlı olarak azalmanın 

gerçekleştiğini göstermişlerdir. Buna karşın %10 luk karbamid peroksit kullanımından 

sonra ise kalsiyum seviyesinde anlamlı bir artış gözlemlenmiştir. Yine hidrojen peroksit 

kullanımından sonra fosfor seviyesinde artış gözlemlenmiştir. Kalsiyum fosfor oranında 

ise azalma gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, beyazlatmada kullanılan 

ajanların diş sert dokularından kalsiyum, fosfor, sulfür ve potasyum seviyelerinde 

değişikliklere sebep oldukları gösterilmiştir. 

Titley ve arkadaşlarının,(1988) hidrojen peroksit solüsyonunun minenin yüzey 

morfolojisi üzerine etkilerinin inceledikleri çalışmada, mine yüzeylerine hidrojen 

peroksit beyazlatma ajanından önce %37 lik fosforik asit uygulanmıştır. Mine 

dokusunun dağlanması ile oluşan porozite sayesinde, beyazlatma ajanının daha iyi 

penetre olması ve bunun sonucu olarak da daha etkili bir beyazlatmanın sağlandığı 

gösterilmiştir. 

2.12.4.2. DENTİN ÜZERİNE ETKİLERİ 

Diş rengi dentin tarafından belirlenir ve beyazlatma tedavisi ile değiştirilebilir. 

Dentindeki renk değişimini geçerli kılmak için direkt mine üzerine yerleştirilen %10 luk 

karbamit peroksit kullanılan bir in vitro çalışmada renk değişiminin dentin içinde 

oluştuğu ve değişimin uniform olduğu görülmüştür. 
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%30 luk hidrojen peroksit içeren beyazlatma ajanlarının asisitesinin 

permeabiliteyi etkileyerek tübüler açıklığın artmasına neden olabildiği 

bildirilmiştir(Lewinstein ve ark., 1991). Beyazlatma uygulamalarına bağlı olarak oluşan 

dentin geçirgenliğindeki değişimlerin, dentinin belirgin şekilde kontaminasyonuna 

neden olduğu iddia edilmiştir. Bu kontaminasyon da dış kök rezorbsiyonun oluşmasına 

neden olabilir. 

Vital ve devital beyazlatmada en sık kullanılan ajanlardan biri olan hidrojen 

peroksitin etki edebilmesi için renlenmeden sorumlu olan mine dokusuna ve onun 

altındaki dentin dokusuna penetre olması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda, hidrojen 

peroksitin düşük moleküler ağırlığı sayesinde çok düşük dozlarda bile dentin tübüllerine 

etki edebileceği ve pulpa odasına ulaşabileceği gösterilmiştir Hidrojen peroksitin 

pulpadaki penetrasyonu, beyazlatma süresi ve etki eden beyazlatma maddesinin osmotik 

basıncıyla ve seans sayısıyla değişebilir. Hidrojen peroksit, beyazlatma esnasında 

oksidan bir ajan olarak hareket ederek, serbest radikaller salarak; örneğin hidroksil 

radikal, organizmanın hücresel aktivitelerinde değişikliklere sebep olabilir. Serbest 

radikaller, pulpa dokusuna temasında pulpa hücrelerinde oksidatif stres yaratarak, 

hücresel bazda protein denatürasyonuna sebep olup, DNA hasarı yaparak pulpa 

nekrozuna yol açabilirler. Hidrojen peroksit yalnız başına veya ısı ile birlikte 

kullanıldığında, pulpa dokusunun asıl hücrelerini oluşturan odontoblastları etkileyerek 

geri dönüşülmez hasarlara sebep olabilmektedir(Coldobella ve ark., 2009). 

Hidrojen peroksitin vital ya da devital beyazlatmada en sık kullanılan kimyasal 

ajan olduğu için, diş sert dokuları üzerinde sebep olduğu hücresel yöndeki zararları 

geniş olarak incelenmektedir. Coldobella ve arkadaşlarının,(2009) %35 hidrojen 

peroksit içeren beyazlatma ajanının mine ve dentindeki odontoblast hücreleri üzerine 

etkilerinin incelendiği çalışmada , beyazlatma ajanının toksik etkilerinin olduğu 

gösterilmiştir. 

Hidrojen peroksit dentinin organik yapısına etkili olabildiği kadar inorganik 

komponentine de etkilidir ve dolayısıyla mikrosertliği azaltır. Lewinstein ve ark 'na 

(1994) göre dentinin mikro sertliğinde görülen azalma uygulama zamanı ile ilişkilidir. 

Uygulama zamanı arttıkça mikrosertlikteki azalma da artmaktadır. Chang ve ark. 

nin(2004) yaptıkları bir çalışmada %35 lik hidrojen peroksit jel, %30 'luk hidrojen 

peroksit solüsyon, %35lik karbamit peroksit, dentinin mikro sertliğini azaltırken, su ile 
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karıştırılan sodyum perborat ve % 30' luk hidrojen peroksit ile karıştırılan sodyum 

perborat, dentinin mikro sertliğini istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik 

gözlemlenmemiştir. 

Buna karşın hidrojen peroksidin dentinin mikro sertliğini azaltmayacağı 

yönünde bulguları gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Jonier ve ark. (2004)%6 lık 

hidrojen peroksitin mine ve dentin mikro sertliği üzerinde önemli bir etkiye neden 

olmadığını savunmaktadır. %10 ve %15lik karbamit peroksitin kullanıldığı bir 

araştırmada bu iki konsantrasyonun da mine ve dentinin yüzey sertliğini önemli ölçüde 

etkilemediği görülmüştür. 

Dentinde görülebilecek bu tür değişiklikler, sonuçta ağartma ajanlarıyla yapılan 

uygulamalarda, dentin kanalları boyunca mikroorganizma penetrasyon miktarını da 

etkiler. Gürgan ve ark.' nın(1996) yaptıkları bir çalışmada beyazlatılmış ve 

beyazlatılmamış mine yüzeylerine mikroorganizma yapışması incelenmiştir. Örneklere 

%10 karbamid peroksit içeren 3 farklı beyazlatma ajanı uygulanmıştır. Kullanılan 

bakteri Streptococcus mutans 'tır. Streptococcus mutansın her iki yüzeye yapışma 

özelliğini araştırmışlardır Ancak bu in vitro çalışmadaki bulguların in vivo koşulların 

sağlanamaması nedeni ile gerçekçi olamayacağı da vurgulanmaktadır. 

Beyazlatma ajanları dokuda potasyum, sülfür, fosfor ve kalsiyum düzeylerinde 

değişikliğe neden olur ve dokunun organik-inorganik komponentleri arasındaki oranı 

değiştirir ve çözünürlüğü arttırır(Rotstein ve ark., 1992). Dentin ve sementin her ikisinin 

yüksek çözünürlüğü de sonuçta rezorbsiyon olasılığını arttırmaktadır. Son çalışmalarda 

%35 lik hidrojen peroksit ile internal beyazlatma yöntemi kullanılarak beyazlatılan 

dişlerde servikal rezorpsiyon ve eksternal kök rezorpsiyonu olduğu bildirilmiştir. 

SEM çalışmaları birkaç defa %35lik Hidrojen peroksit uygulanmış dentin 

örneklerinin yüzeyinde porozite artışı gibi topografik değişiklikler ve dekalsifikasyon 

gibi değişimler oluştuğunu göstermiştir(Titley ve ark., 1988). 

2.12.4.3. PULPA ÜZERİNE ETKİLERİ 

 Estetik dental uygulamalar arasında ağartma prosedürleri geniş yer tutmaktadır. 

Vital ağartma işlemlerinde hatalı uygulamalar sonucunda pulpada bazı komplikasyonlar 

ortaya çıkabilir. Hastalar, ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ve riskler açısından 

bilgilendirilmelidir. En önemli komplikasyon ağrıdır, ki bu ağrı hafif sensiviteden 
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şiddetli ağrılara kadar değişen şekilde olabilir. Genellikle bunlar reversibildir. Ağartma 

prosedürleri için birçok tedavi metodu ve materyali bulunmaktadır. En çok kullanılan 

materyal, değişik formlardaki (hidrojen peroksit, karbamit peroksit) peroksitlerdir. 

Farklı konsantrasyonlardaki sıvı hidrojen peroksit, en çok kullanılan formdur. 

Bu kimyasallar, mine ve dentine penetre olma özelliğine sahiptirler ve pulpada 

düşük derecede reversibil inflamasyona sebep olurlar. İşlemin daha etkili olması için 

değişik ısı kaynakları da kullanılmaktadır. Isı pulpal etkilenmeyi arttırabilmektedir. 

Pulpadaki zararlı etkenlerden kaçınmak için vital ağartma uygulamalarının 

kontrendikasyonlarını bilmemiz önemlidir. Aşırı derecede geniş pulpası olan dişlerde, 

ekspoze kök yüzeyleri veya ortodontik diş hareketlerine bağlı hiperemilerdeki sensivite 

varlığında, şiddetli mine kayıpları olan dişlerde, geniş restorasyonları olan dişlerde 

ağartma uygulamaları kontraendikedir, çok ağır renklenme vakalarında da yoğun 

ağartma uygulamaları ile pulpa vitalitesi riske sokulacağından protetik uygulamalarla 

sorunun giderilmesi daha doğru olacaktır(Sonat, 2004). 

Hidrojen peroksit, düşük molekül ağırlığı nedeniyle mine ve dentini geçip 

pulpaya ulaşmaktadır(Bowles ve Ugwuneri, 1987). Pulpa enzimlerine etki ederek 

duyarlılığa neden olmakta ve hücre düzeyinde değişikliklere yol açmaktadır(Bowles ve 

Burns, 1992). Glikoz ve aminoasit metabolizmasında yer alan bir çok enzimin %5’lik 

hidrojen peroksit tarafından inhibe edildiği bildirilmiştir. %2,5’luk hidrojen peroksit, ısı 

ile kullanıldığında enzim aktivitelerinin büyük oranda azaldığı belirtilmiştir. Pulpadaki 

enzimlere etki eden miktardaki hidrojen peroksit yaklaşık 50 mg civarında iken 

,%30’luk hidrojen peroksidin 50 ºC’lık ısı kullanılarak mine yüzeyine uygulanması 

sonucunda pulpa odasına geçen hidrojen peroksit miktarı mikrogramlarla ifade 

edilmektedir(Bowles ve Thompson, 1986). Bu durumun beyazlatma işlemleri 

sonucunda daimi pulpa hasarı oluşmamasının açıklaması olabileceği ifade 

edilmiştir(Cohen, 1980). Aşırı ısı kullanımında pulpa nekrozu ile sonuçlanan 

değişiklikler oluşabileceği bilinmektedir(Seale ve ark., 1981). Karbamit peroksit 

kullanımının pulpa dokusunda herhangi bir değişikliğe neden olmadığı 

bildirilmiştir(Anderson ve ark., 1999). 

Costa ve arkadaşlarının(2010) ofis beyazlatma sisteminden sonra pulpa 

cevaplarının incelendiği çalışmada %38 lik hidrojen peroksit 45 dakika boyunca dişlere 

uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda irreversibil pulpa hasarına rastlanmıştır. 
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Beyazlatmanın diş sert dokularına etkileri, en çok merak edilen konulardan biri 

olmuştur. Bunun en büyük sebebi, bu tip uygulamalardan sonra gerek hastaların 

şikayetlerinin gözlemlenmesi, gerekse hekimler tarafından fark edilen diş dokularını 

ilgilendiren problemlerdir. 

Hasarın, pulpa dokusunda olması en büyük problemlerden biridir. Pulpa 

dokusunun ısısında meydana gelen bir değişiklik pulpa nekrozuna yol açabilir. Hidrojen 

peroksitin etkinliğinin arttırmak amacıyla ek olarak kullanılan ısı, halojen ışık ya da son 

yıllarda tercih edilen Nd:YAG laser kullanımının pulpal ısıda meydana getirdiği 

değişiklikler merak edilen konulardan biridir. 

Michida ve arkadaşlarının(2009) %35 hidrojen peroksit beyazlatma ajanı ile 

birlikte farklı aktivasyon kaynakları ile birlikte kullanımının intrapulpal sıcaklığını 

inceledikleri çalışmada hidrojen peroksit ile birlikte Nd:YAG laser kullanımının pulpal 

sıcaklığı en fazla arttırdığı, halojen ışık kullanımının ise sıcaklığı daha az arttırdığı 

gösterilmiştir. Böylece halojen ışık kullanımın laser kullanımına oranla daha güvenli 

olduğu anlaşılmıştır. 

Coelho ve arkadaşları,(2011) 90 maksiller ön kesici diş üzerinde çeşitli 

beyazlatma maddelerinin ve bunlarla birlikte kullanılan halojen ışığın, dişin intrapulpal 

sıcaklığı üzerindeki etkisini ve kırılma direncini incelemişlerdir. Beyazlatma ajanları 

olarak %35 lik karbamid peroksit, %38 lik hidrojen peroksit kullanılmıştır. Sonuç 

olarak beyazlatma ajanlarının her ikisinin de intrapulpal sıcaklığı etkilediği, ancak 

pulpanın ölmesine sebep olan krıtik sıcaklık olan 5.6 santgratı geçmediği tespit 

edilmiştir. Kullanılan iki beyazlatma ajanında ve bunlarla birlikte kullanılan halojen 

ışıkların, dişin kırılma direncinde anlamlı bir azalmaya neden olmadığı gösterilmiştir. 

Pulpa, restoratif materyallerin indirekt etkilerine karşı yüksek dirence sahip 

olmasına karşın, hastaların daha hızlı bir şekilde beyaz dişlere kavuşma arzusu 

nedeniyle istenmeyen sonuçlara sebebiyet vermektedir. Gün içinde uygulama sıklığını 

arttıran bu hastalarda artmış duyarlılık gözlenebilir(Haywood ve Hetman, 1991). 

2.12.4.4. RESTORATİF MATERYALLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Beyazlatma ajanları çeşitli dolgu maddelerine de değişik etkiler yapmaktadır. 

Yüksek konsantrasyonlardaki hidrojen peroksit kullanımının kompozitlerin mineye olan 

tutuculuğunu azalttığını bildiren çalışmalar bulunduğu gibi, tutuculuğa hiç etki 
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yapmadığını bildiren araştırmalar da vardır(Homewood ve ark., 2001). Bu durum mine 

yüzeyinde kalan artık oksijen varlığına bağlanmıştır(Haywood, 1992). %10’luk 

karbamid peroksit’i kısa süreli kullanmanın kompozitlerin bağlanmasını etkilemediği 

buna karşın uzun süreli kullanımının restorasyonun yüzeyini aşındırdığı 

bildirilmiştir(Singleton ve Wagner,1992). Karbamid peroksit ( %10 ) ve hidrojen 

peroksit ( %10 ) uygulamasının kompozit restorasyonlar üzerine Streptococcus mutans 

ve Streptococcus sobrinus’un tutunmasını arttırdığı gösterilmiştir(Mor ve ark.,1998). 

Beyazlatma işlemlerinin, kompozit restorasyonlarda renk değişikliklerinde ve 

dayanıklılıklarında azalmaya neden olduğu, porselen ve altın restorasyonları ise 

etkilemediği bildirilmiştir(Bailey ve Swift, 1992). Rezin restorasyonların SEM 

incelemesi, hidrojen peroksit uygulanan mineye rezinin bağlanma gücünde azalma 

olduğunu ve mine rezin birleşim hattı boyunca mikro sızıntının oluştuğunu 

göstermiştir(Josey, 1996). 

2.12.4.5. DİŞİN KIRILMA DİRENCİNE ETKİSİ 

Beyazlatmanın, dişlerin kırılganlığını arttırıp arttırmadığı klinik olarak 

önemlidir. Özellikle ısının kullanıldığı beyazlatma işlemleri sonrasında mine ve 

dentinin kurumasına ilişkin olarak koroner diş yapısının kırılganlığının artmasından 

bahsedilmiştir. Bu durum kesin olarak kanıtlanmamıştır ve klinik deneyimler 

beyazlatılan dişlerin kırılmaya daha hassas olmadığı yönündedir(Walton ve 

Torabinejad, 1996). Tedavide %30’luk hidrojen peroksit ve sodyum perborat karışımı 

kullanılmış diğer çalışmalarda dentinin kırılganlığında artış görülmemiştir(Glockner ve 

ark., 1995). Bazı durumlarda %30’luk hidrojen peroksitin dentinin germe ve makaslama 

kuvvetleri gibi biyomekanik özellikleri üzerinde zararlı etkileri vardır(Chong ve ark., 

2002). Bu ters etkiler, sodyum perboratın su veya %30’luk hidrojen peroksitle 

karışımında belirgin bir şekilde daha azdır. Genel olarak, internal beyazlatma yapılan 

çalışmalarda beyazlatılmış dişlerde hiçbir kırılma olgusuna rastlanmamıştır(Abou-Rass, 

1998-Anitua ve ark., 1990). Bu sonuçlara rağmen bilinmelidir ki, dişler nemli dentinin 

ortadan kalkmasıyla zayıflar. Dişlerdeki madde kaybına bağlı olarak önceden zayıflamış 

dişlerde daha büyük bir kırılma riski vardır. Bu nedenle şiddetli renklenme bozukluğu 

olan dentin, daha sonra oluşabilecek kırılmaları önlemek için dikkatli bir şekilde 

uzaklaştırılmalıdır(Gegauff ve ark., 1993). 
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2.12.5. BEYAZLATMA SONUCU OLUŞAN İRRİTASYON, 

ÜLSERASYON VE AĞRI 

Beyazlatma ajanlarına uzun süre maruz kalmanın olası patalojik etkileri vardır. 

Dişeti ve oral yumuşak dokularda irritasyon ve ülserasyon oluşabilir .Beyazlatma 

ajanlarının insan gingival fibroblastlarına toksik olduğu ve birçok hücresel fonksiyonu 

inhibe ettiği, buna karşın hidrojen peroksiti yıkan ağız ortamındaki enzimlerin oral 

dokuları ve komponent hücreleri, ajanın potansiyel toksik etkilerinden koruyacağı öne 

sürülmüştür(Attin ve ark., 2003). Beyazlatma ajanından kaynaklanan oksijen ,mine veya 

dentinin kanal duvarlarından sızıntı yapabilir ve bu sızıntı periapikal dokular boyunca 

ilerleyerek ağrı oluşmasına sebep olabilir(Nutting ve Poe, 1963). 

2.12.6. REZİN YAPIŞMASINDA AZALMA 

Rezin restorasyonların SEM incelemesi, hidrojen peroksit uygulanan mineye 

rezinin bağlanma gücünde azalma olduğunu ve mine-rezin birleşim hattı boyunca mikro 

sızıntının oluştuğunu göstermiştir(Torneck ve ark., 1990). 

2.13. DENTİNİN ÖZELLİKLERİ 

Diş dokusunun büyük bir kısmını kaplayan dentin, sarımsı beyaz renkte, ışığı 

yarı geçirgen özelliğe sahiptir. Kompakt kemikten daha sert olan dentin kimyasal yapı 

bakımından kemiği andırır. Sert ve kırılgan olan minenin aksine hafif deformasyonlara 

karşı koyabilir ve çok elastiktir. Dentin % 75’i inorganik madde %20’ si organik madde 

olan mukopolisakkarittir. İnorganik kısmın büyük bir bölümü ise hidroksil apatit 

kristallerinden meydana gelmiştir. Dentin dokusu ektomezenşimden gelişen odontoblast 

hücreleri tarafından yapılır(Tipton ve ark., 1995). 

Genel olarak, dentinin yapısı şöyle tanımlanır; Odontoblastik uzantı, peritübüler 

dentin adı verilen yüksek derecede mineralize olmuş bir dentin tüpünde (dentinal tübül), 

bir sıvı içerisinde yer alır. Bu tüpler, intertübüler dentin adı verilen ve daha düşük 

derecede mineralize olmuş bir dentin ile birbirlerine bağlanmış durumdadırlar. 

Tübüllerin dizilimi merkeze doğru olduğundan, yüzey alanına düşen miktar değişkenlik 

gösterir. Çoğunluk (mm² başına 45,000) pulpaya yakın bölgede bulunurken, periferde 

mine-dentin birleşiminde sayıları belirgin biçimde mm² başına 20,000'e kadar düşer. 

Tübüller içerisindeki sıvı ve kollajen içeriği nedeniyle, dentin ıslak özelliktedir; pulpaya 

yaklaştıkça, tübüllerden daha fazla sıvı çıkışı gerçekleşir(Kopel, 1996). 
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2.14. SERTLİK DENEYİ 

Bir malzemenin çizilmeye, kesilmeye, aşınmaya ve delinmeye karşı gösterdiği 

dirence sertlik denir. Bilimsel anlamda ise, bir malzemenin dislokasyon hareketine veya 

plastik deformasyona karşı gösterdiği direnç sertlik olarak ifade edilir. 

Sertlik deneyinde, bir malzemenin yüzeyine batırılan bir uca veya kesici takıma 

karşı gösterdiği direnç ölçülür. Batıcı uçlar bilya, piramit veya koni biçiminde olup, 

genellikle sertleştirilmiş çelik, sinterlenmiş tungsten karbür veya elmas gibi, sertliği 

deney malzemesinin sertliğinden çok daha yüksek olan malzemelerden yapılır. Standart 

deneylerin çoğunda yük, batıcı ucu malzeme yüzeyine dik doğrultuda ve yavaş yavaş 

bastıracak şekilde uygulanır. Sertlik ölçümünde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 

vardır(Smith,1996). Örneğin; sertlik numunelerinin ölçme ve oturma yüzeylerinin 

düzgün ve birbirine paralel olmaları gerekir. Sertlik numunesinin kalınlığı, iz 

derinliğinin en az 10 katı olmalıdır.  

Batıcı uç, örnek kenarlarına yakın bölgelere uygulanmamalı ve izler arasında iz 

çapının veya ortalama köşegen uzunluğunun en az üç katı kadar bir uzaklık 

bulunmalıdır. Malzemenin sertliği, uygulanan yüke bağlı olarak, ya örnek yüzeyinde 

oluşan izin yüzey alanına, ya da batıcı ucun batma derinliğine göre belirlenir. Genelde 

sertlik; uygulanan yükün numunede oluşturduğu kalıcı izin yüzey alanına bölünmesiyle 

bulunur. Günümüzde en çok Brinell, Vickers ve Rockwell sertlik ölçme yöntemleri 

kullanılmaktadır. Ancak, bunlardan başka sertlik ölçme yöntemleri de vardır. Örneğin; 

Knoop sertlik ölçme yöntemi Kuzey Amerika' da yaygın olarak 

kullanılmaktadır(Callister,1997).

 

Figure  2-4 Sertlik Deneyleri 
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2.14.1. BRİNELL SERTLİK DENEYİ 

Bu deneyde sertleştirilmiş çelik veya tungsten karbürden yapılan bir bilya belirli 

bir yük ile malzemenin yüzeyine bastırılır ve malzeme yüzeyinde meydana gelen izin 

çapı ölçülür. Uygulanan yük(P), malzeme yüzeyinde oluşan izin küresel yüzey 

alanına(A) bölünerek, Brinell Sertlik Değeri (BSD) bulunur. Malzeme yüzeyinde oluşan 

küresel izin yüzey alanı; formülü ile, Brinell sertlik değeri ise; bağıntısı ile belirlenir. Bu 

bağıntılarda yer alan P uygulanan yükü, D bilye çapını, d ise iz çapını gösterir. Bu 

bağıntı ile hesaplanan Brinell sertlik değeri kısaca BSD olarak gösterilir ve bu sertliğin 

birimi ise kg/mm2 olur. Standart deney koşullarında çapı 10 mm olan bilye kullanılır. 

Yük, malzemenin cinsine göre seçilir ve uygulama süresi 10 ila 15 saniye arasında 

değişir. Ancak, bazı durumlarda çapları 10 mm 'den daha küçük olan bilyeler 

kullanılabilir(Callister , 1997). 

 

Figure  2-5 Brinell Sertlik Deneyi 

 

2.14.2. VİCKERS SERTLİK DENEYİ 

Bu yöntemde, piramit biçiminde ve tabanı kare olan batıcı uç kullanılır. 

Elmastan yapılan piramitin tepe açısı 136 derecedir. Vickers sertlik deneyi; söz konusu 
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batıcı ucun malzemenin yüzeyine, malzeme cinsine göre seçilen bir yük altında, belirli 

bir süre batırılması ile oluşan izin köşegen uzunluklarının ölçülmesinden ibarettir. 

Vickers sertliği yüke bağlı değildir. Ölçme hatalarını azaltmak ve heterojen yapılarda 

ortalama değer elde edebilmek amacı ile yükü ve dolayısıyla izi büyütmek faydalıdır. 

Ancak köşegen uzunluğu sertliği ölçülen parça veya tabaka kalınlığının en çok üçte ikisi 

kadar olmalıdır. Yük 1–120 kgf arasında değişebilir. Normal yük olarak 30 kgf 

seçilebilir. Vickers yönteminde büyük piramit açısından dolayı az derinliklere rağmen 

geniş diyagoneller elde edilir. Böylelikle 5 – 200 gf gibi çok küçük yüklerde bile 

ölçülebilir izler elde edilip, çok küçük bölge veya ince tabakaların sertliğinin 

saptanması da mümkündür(Mikro sertlik)(Savaşkan,2009). 

 

 

Figure  2-6 Vickers Sertlik Deneyi 
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2.14.3. ROCKWELL SERTLİK DENEYİ 

Rockwell sertlik deneyinde, standart bir batıcı uç genelde 10 kg gibi küçük bir 

yükle malzeme yüzeyine bastırılır ve oluşan izin dip noktası başlangıç noktası olarak 

alınır. Daha sonra yük yüksek bir değere çıkarılıp, tekrar önceki değerine indirilir. Ucun 

batma derinliğinde meydana gelen artışa göre Rockwell sertlik değeri belirlenir. 

Rockwell sertliğinin ölçümünde batıcı uç olarak ya elmas koni, ya da çelik bilye 

kullanılır. Elmas koninin tepe açısı 120 derece olup, tepe noktası yarı çapı 0,2 mm olan 

bir küre parçasından oluşur. Bilye tipindeki batıcı uçların çapları yaklaşık 1,6 mm,3,2 

mm,6,35mm ve 12,7 mm olabilir(Savaşkan, 2009). 

Rockwell sertliği, standart skalalardan birine göre ölçülür ve batma derinliğine 

karşı gelen birimsiz bir sayı ile gösterilir. Sertlik skalası malzemenin yapı ve sertlik 

düzeyine göre seçilir. 

 

Figure  2-7 Rockwell Sertlik Deneyi 
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2.14.4. KNOOP SERTLİK DENEYİ 

Knoop sertlik deneyi daha çok mikrosertlik ölçümü için uygulanır ve genelde 10 

ile 1000g arasında değişen yük kullanılır. Knoop sertlik deneyinde kullanılan uç 

elmastan yapılmış piramit şeklinde olup, uzun köşegen uzunluğunun kısa köşegen 

uzunluğuna oranı7/1 dir. Bu piramidin tepe açısı 172 derecedir. Söz konusu ucun batma 

derinliği; büyük köşegen uzunluğunun 1/30 u kadardır(Smith, 1996). 

Knoop sertlik deneyinden elde edilen izin uzun köşegen uzunluğu, optik 

mikroskobunun mikrometresi yardımıyla ölçülür ve uygulanan yük iz alanına bölünerek 

Knoop sertlik değeri (KSD) elde edilir. Bu sertlik değeri sertlik tablosunda ölçülen 

köşegen uzunluğuna karşı gelen değer olarak belirlenir. Burada; F uygulanan yük, l ise 

uzun köşegen uzunluğunu göstermektedir. Farklı yöntemlerle ölçülen sertlik değerleri 

yaklaşık olarak birbirine dönüştürebilirler(Smih, 1996). 

 

Figure  2-8 Knopp Sertlik Deneyi 
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2.15. DENEYİN YAPILIŞI 

Diş hekimliği alanında yapılan sertlik ölçme deneylerinde yöntem olarak daha 

çok vickers sertlik değeri kullanılmaktadır. Bu yöntemin kolay uygulanabilmesi ve 

güvenilirliği tercih sebebi olmaktadır. 

 

2.15.1. SERTLİK ÖLÇME DENEYİ 

Vickers sertlik değeri, piramit şeklindeki dalıcı ucun belirli bir yük altında ve 

belirli bir süre uygulanması ile malzeme yüzeyinde meydana getirdiği izin büyüklüğü 

ile ilgili bir değerdir. Meydana gelen iz taban köşegeni (d) olan kare bir piramittir ve 

tepe açısı dalıcı ucun tepe açısının aynıdır = (136°). Vickers sertlik değeri, kg olarak 

ifade edilen deney yükünün (mm²) olarak ifade edilen iz alanına bölümüdür. Vickers 

sertlik değeri işareti ile beraber,bazen uygulanan yük ve yükün uygulama zamanını 

belirten sayısal işaretlerde ilave edilir. Örneğin; VSD /30 /20, /30 kg.'lık yükün 20 

saniye süre ile uygulanması sonucu elde edilen Vickers sertlik değerini gösterir. 

Deneyden sonra Vickers sertlik değerini bulmak için kare şeklindeki izin köşegenlerini 

hassas, bir şekilde ölçmek gerekir. Bu ölçme, alete ilâve edilmiş metalürji mikroskobu 

sayesinde yapılmaktadır; örnek üzerinde oluşturulan izin görüntüsü mikroskop 

yardımıyla ölçme ekranına aktarılır. Ölçme ekranındaki hareketli iki cetvel yardımıyla 

köşegenlerin uzunlukları hassas bir şekilde ayrı ayrı ölçülüp ortalaması alınır. Vickers 

sertliği ölçüsü, geniş çubuklardan saçlara kadar her ölçüde malzeme çeşidine 

uygulanabilir. Genel olarak örneklerin alt ve üst yüzeyleri, yük bindiği zaman örnek 

hareket etmeyecek veya kaymayacak şekilde düz olmalıdır. Kalınlık olarak da, piramit 

dalıcı ucun, numunenin öbür yüzeyinde bir çıkıntı oluşturmayacak derecede kalın 

olması yeterlidir(Schey, 2000). 

Vickers sertlik ölçme yönteminde uygulanabilecek yükler 1–120 kgf arasındadır. 

Deney esnasında bizim uyguladığımız yük değeri 1 Kgf’ tir. Gerekli ağırlıklar deney 

cihazı üzerine takıldıktan sonra baskı ucu mengenede bağlı olan numune üzerine 

getirilir. Baskı ucunun kolu aşağı çevrilerek ucun çıkması sağlanır. Sistem hidrolik 

olduğu için baskı ucu yavaş yavaş aşağı iner. Baskı ucunun numune üzerine temas 

etmesinden itibaren deney başlamıştır. Yükün numune üzerinde kalma süresi 20 

saniyedir. Bu süre sonunda baskı ucu numune üzerinden kaldırılır ve deney bitirilir. 
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Ancak bu ölçümün sonucunun doğruluğu bakımından numunenin en az üç farklı 

noktasına uygulanması gerektiği unutulmamalıdır(Kalpakjian ve Schmid, 2003). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim 

Dalı  ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Eğitimi bölümünde yapıldı. 

3.1. DİŞLERİN TOPLANMASI ve SAKLANMASI 

Çalışmada İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene 

Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı polikliniklerinden elde edilen, çekilmiş 60 adet 

üst ön kesici, santral ve lateral insan dişi kullanıldı. Çalışmaya dahil edilecek dişlerin 

seçimi, aşağıda belirtilen kriterlere göre yapıldı ve bu kriterlere uymayan dişler 

çalışmaya dahil edilmedi.  

 Dişlerin kök gelişimi tamamlanmış olmalı 

 Dişlere daha önce kök kanal tedavisi yapılmamış olmalı 

 Dişlerin kök yüzeylerinde herhangi bir kırık veya çatlak olmamalı 

 Dişlerin kök kanallarında kalsifikasyon olmamalı 

 Dişlerde  kök yüzeyini de içine alan çürük olmamalı 

Dişlerin kök yüzeyindeki sert ve yumuşak doku artıkları bir bisturi yardımı ile 

uzaklaştırıldı. Kök yüzeylerinde bulunan diş taşları ise, ultrasonik kavitron 

(Woodpecker UDS-K,USA) cihazı ile kullanılarak temizlendi. Dişler kullanılacakları 

zamana kadar, herhangi bir koruyucu kullanılmadan, buzdolabında +4 C° de, serum 

fizyolojik içinde saklandı.  Dişlerin içinde bekletildiği solüsyon her gün tazelendi.  

3.1.1. ÖRNEKLERİN HAZIRLANMASI 

Çalışmamızda öncelikle örnek dişlere kök kanalı tedavisi yapıdı. Endodontik 

giriş kavitesi hazırlanmasında, öncelikle aeratör (Kavo 636 P,Germany) üzerine takılı 

bir elmas rond frez kullanıldı # 4 (Busch 6806.04, MK-dent,Germany). Örnek dişlerin 

palatinal yüzeylerinden pulpa odasın giriş sağlandıktan sonra giriş kavitesi duvarları 

yine aeratöre takılarak kullanılan Endo-Z Bur(Dentsply,USA) frezi ile kavite duvarları 

şekillendirildi. Kanal girişinin belirlenmesinden sonra, üzerine lastik rondel takılı, #15 

bir K-File (Mani, Utsunomiya, Tochigi, Japan), kök kanalında, ucu foramen apikale’den 

görülene kadar ilerletildi. Elde edilen uzunluktan 1 mm çıkarılarak çalışma uzunluğu 

saptandı. Kök kanalı şekillendirme işlemi; K-File (Mani, Utsunomiya, Tochigi, Japan) 



 

 

52 

ve gates glidden(Mani, Utsunomiya, Tochigi, Japan) frezleri yardımı ile step back 

tekniğine uygun olarak yapıldı. Çalışma boyuna uyum sağlayan ilk eğe IAF(Initial 

Apical File) olarak kabul edildi. Apikal şekillendirme, saptanan endodontik çalışma 

uzunluğunda, IAF’den üç boy büyük numaraya kadar yapıldı. Böylece örnek dişlerin 

MAF (Master Apical File) ları #30, #35 aralığında oldu. Kök kanalının kuronal ve orta 

1/3 kısmı 2,3 ve 4 no lu gates glidden frezleri ile şekillendirildi . Apikal şekillendirme 

tamamlandıktan sonra, kuronale doğru MAF dan sonra kullanılan eğeler her bir numara 

çalışma boyundan 1 mm kısa olacak şekilde kullanıldı. Bu aşamada, kullanılan her 

eğeden sonra MAF ile rekapütülasyon yapıldı. Şekillendirme sırasında her eğeden 

sonra, 30 gauge yandan delikli bir yıkama iğnesi( Ultradent ,USA) takılmış bir şırınga 

ile, 1 ml %2,5 NaOCl  kullanılarak yıkama yapıldı . 

Şekillendirme işlemi tamamlandıktan sonra, kök kanalları paper pointler 

(Diadent, Korea) yardımı ile kurulandı. Önceden belirlenen çalışma boyu göz önünde 

bulundurularak epoksi reçine esaslı AH Plus(Dentsply DeTrey GmbH, D–78467 

Konstanz) kök kanal patı ve gütta perka(Diadent Group International, Chongchong Buk 

Do, Korea) kullanılarak spreader yardımıyla (Mani, Utsunomiya, Tochıigi, Japan) ile 

lateral kondansasyon yöntemi ile dolduruldu. 

60 adet örnek diş, rastlantısal olarak, her birinde 20 diş bulunan 3 gruba ayrıldı 

(Tablo 3-2). Bu gruplardan bir tanesi kontrol grubu diğer ikisi deney grubu olarak 

kullanıldı. Dişler mine sement sınırından 3 mm aşağıdaki kısmı dışarıda kalacak şekilde 

kuronlarından tutularak 2 cm çapında ve 3 cm boyundaki silindirik lastik kalıplar 

içerisinde soğuk akriliğe (Paladent 20,Heraeus Kulzer GmbH.,Hanau,Germany) 

gömülerek bloklandı. Polimerizasyon işleminin tamamlanmasından sonra akrilik bloklar 

kalıptan çıkartıldı. Akrilik bloğa alınan dişlerin kuronları,  mine-sement sınırından su 

soğutmalı bir serape yardımı ile kesilerek uzaklaştırıldı. Böylece her bir örneğin bloktan 

dışarıda kalan 3mm lik kök parçası kalmış oldu. Daha sonra bu yüzeylerin 

zımparalanarak düzgün bir hale gelmesi sağlandı. 
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Table  3-1 Örneklerin Dağılımı 

DİŞ SAYISI UYGULANAN AJAN 

20 KONTROL GRUBU 

20 OPALESENCENSE ENDO 

20 WHİTENESS SUPER ENDO 

 

 

Figure  3-1 Akriliğe gömülmüş diş örneği 

 

3.1.2. KULLANILAN BEYAZLATMA AJANLARI 

Table  3-2: Opelescence Endo Özellikleri 

Ürünün Adı Opalescence Endo 

Üretici Firma Ultradent Products 

Üretici Firma Adresi 
505 West 10200 South, South Jordan, Utah 

84095, USA 

Aktif Madde Hidrojen Peroksit 

Yaklaşık Konsantrasyon % 35 
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Figure  3-2 Opelescence Endo 

 

 

Table  3-3 Whiteness Super Endo Özellikler 

Ürünün Adı Whiteness Super Endo 

Üretici Firma Dentscare LTDA 

Üretici Firma Adresi 
Av.Edgar Nelson Meister,474,Districo 

Industrial 89219-501-Joinville-SC 

Aktif Madde 
Karbamid,peroksit,nötürlenmiş,karbopol 

glikol ve deionize su 

Yaklaşık Konsantrasyon %37 

 

 

Figure  3-3 Whiteness super endo 

 

3.2. BEYAZLATMA MADDELERİNİN DİŞLERE UYGULANMASI 

Kanal tedavisi uygulanan, silindir bloklara gömülen ve mine sement sınırından 

kesilen diş yüzeylerine deney için hazırlamak üzere beyazlatma ajanları uygulandı. %35 

lik hidrojen peroksit içeren beyazlatma ajanı olan opalescence endo(UltraDent, South 

Jordan, Utah, USA) , şırıngaya takılan 'black mini uç' yardımıyla dentin yüzeylerine 

uygulandı. Her iki grupta da kullanılacak beyazlatma ajanı miktarını eşitleyebilmek 

için, kullanılan maddenin açıkta bulunan tüm dentin yüzeyini kaplaması ve  2 mm 
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yüksekliğinde olmasına dikkat edildi. %37 lik karbamid peroksit içeren beyazlatma 

maddesi whiteness super endo, (Dentscare LTDA, Joinville, SC) ise yine şırıngaya 

takılan aplikatör uç yardımıyla, tüm dentin yüzeylerini kaplayacak şekilde 2 mm 

yüksekliğinde beyazlatma ajanı uygulandı. Örnekler beyazlatma süresi boyunca %100 

nemli ortamda 37 derecede etüvde (Binder GmbH, Germany) inkube edildi. 

 

Figure  3-4 Kontrol Grubu 

 

Figure  3-5 Opelescence Endo Grubu 

 

Figure  3-6 Whiteness Süper Enco Grubu 
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Figure  3-7 Beyazlatma Malzemelerinin Örneklere Uygulanması 

 

3.3. DENEYİN YAPILIŞI 

Akrilik bloklar içine gömülmüş olan diş örneklerinin beyazlatma ajanları 

uygulananan dentin yüzeyleri, 12 günün sonunda  mikrosertlik ölçüm deneyi için hazır 

hale geldi. 

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü'nde bulunan 

SHIMADZU HMV marka vickers sertlik ölçüm aletiyle, hazırlanan dişlerin mikro 

sertlik ölçümleri yapıldı. Örnekler düz tablanın üzerine konduktan sonra mikroskopla 

dentin üzerinden bir nokta seçip, dişe kuvvet uygulaması için piramit biçiminde ve 

tabanı kare olan batıcı ucun dişin seçilen bölgesine uygulanması sağlandı. 

 

Figure  3-8 Vickers – Batan Uç ve Diyagonaller 

Bu ölçümü yaparken dişlere, çiğneme sırasında oluşan ortalama kuvvete eş, 50 

N luk bir kuvvet uygulandı. Yük, örnek üzerinde 20 saniye kaldıktan sonra baskı ucu 
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örnek üzerinden kaldırılarak ölçüm tamamlandı. Ölçümün sonucunun doğruluğu 

açısından 3 farklı noktadan daha ölçüm yapıldı. 

Meydana gelen iz,(Şekil 3.9) taban köşegeni olan kare bir piramittir ve tepe açısı 

dalıcı ucun tepe açısının aynısıdır(136°). İzin ölçülmesi için cihaza ilave edilmiş 

metalurji mikroskobu kullanıldı.  

  

Figure  3-9 Örneklerin Üzerinde Çıkan Baskı Ucu İzlerinin Mikroskop Görüntüsü 

 

Numune üzerinde meydana getirilen izin görüntüsü mikroskop yardımı ile ölçme 

ekranına aktarıldı. Ölçme ekranındaki hareketli iki cetvel yardımıyla köşegen uzunluğu 

hassas bir şekilde ölçüldü.  

Bunun için çizgilerden biri oluşan izin köşelerinden birine kestirildi ve iz 

üzerine denk gelen çizgi sayısı not edildi. Bu değer bize “a” ölçüsünün katsayısını 

vermiş oldu ( Deneyde bu değer 5 olarak bulunmuştur ). İzin geri kalan küsurat ölçüsü 

de “b” ölçüsünün katsayısını vermiş oldu. Bu değer ize dik olan çizginin, görüntünün 

altındaki ölçü skalasını kestiği değerdir ( Deneyde bu değer 20 olarak bulundu ). 

Böylece izin köşegen uzunluğu d=5a+20b olarak tespit edildi. İzi 600 kat büyüterek 

ölçtüğümüz için; bu orandaki büyütece ait a ve b değerleri a=0,0166 mm, b=0,00033 

mm olduğundan; bu değerler denklemde yerine yazıldığında; 

 

d = 5a + 20b 

d = 5 x 0,0166 + 20 x 0,00033 

d = 0,0896 mm 

olarak bulunur. 

Vickers sertlik değeri(VSD); uygulanan yükün (F) oluşan izin alanına bölünmesi 

anlamına gelen,  



 

 

58 

 

bağıntısı ile bulunur. 

Burada; d izin ortalama köşegen uzunluğu olup,  

 

 formülü ile hesaplanır.  

 
Figure  3-10 Ölçüm yapılan diş numunesi üzerinde diyagonallerin gösterimi 

 

Bu formül kullanılarak 60 adet dişin, 3 ayrı ölçüm için vickers sertlik değerleri 

hesaplandı.(Tablo.8-1, Tablo.8-2, Tablo.8-3) 
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Figure  3-11 Vicker Sertlik Ölçüm Cihaz 

 

  

Figure  3-12 Ölçüm ve sonuçların görüntülenmesi 

 

3.4. İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS(Statistical Packages for the Social Sciences)2010 IBM Software(USA) programı 

kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken öncelikle verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediğini incelemek için Shapiro-Wilk testi ile analiz edildi. Kontrol 
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grubu ve verileri normal dağılım göstermeyen; Whiteness Super Endo ile kontrol grubu 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Mann Whitney U testi ile analiz edildi. Kontrol 

grubu ve verileri normal dağılım gösteren Opalescence Endo grubu arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı bağımsız örneklem t-testi ile analiz edildi. Whiteness Super Endo ve 

Opalescence Endo gruplarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ise 

Mann Whitney U testi ile analiz edildi. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık 

p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Beyazlatma maddelerinin dentin mikrosertliğine etkisini incelemek amacıyla, 

çekilmiş dişler ile yapılan bu çalışmada, her bir numune için üç ayrı sertlik ölçümü 

yapıldı (Tablo 8-5, Tablo 8-6, Tablo 8-7) . Her bir 20 lik serinin, ( Kontrol, Whiteness 

Super Endo, Opelescence Endo) Vickers Sertlik Değerlerinin (VSD) ortalaması 

üzerinden oluşturulan şekil 4.1 de görüldüğü üzere, kontrol grubunun mikrosertliğinin 

diğer iki gruba oranla daha yüksek olduğu, beyazlatma ajanlarının her ikisinde de 

dentinin mikrosertliğini azalttığı görülmektedir. 

Çalışma sırasında kullanılan beyazlatma ajanlarının (Opalescence Endo ve 

Whiteness Super Endo ) ortalama sertlik değerleri karşılaştırıldığında ise, Whiteness 

Super Endo grubununun Opelescence Endo ya oranla dentin mikrosertliğini daha fazla 

azaltdığı görülmüştür. 
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Table  4-1 Grup1(Kontrol Grubu) Ölçüm Sonuçları 

DIS 
No 

1.Ölçüm 2.Ölçüm 3.Ölçüm Ortalama S.Dev 

1 82 78,4 78,3 79,57 2,11 

2 77,3 80,2 79,6 79,03 1,53 

3 77,1 66,4 76,7 73,4 6,07 

4 64,3 55,9 61,5 60,57 4,28 

5 67,2 70,3 86,5 74,67 10,36 

6 68,8 72,4 78,1 73,1 4,69 

7 81 84,7 78,5 81,4 3,12 

8 76,6 83,4 78,6 79,53 3,49 

9 80,6 77,3 71,9 76,6 4,39 

10 76,5 68,7 70,4 71,87 4,10 

11 84,6 80,4 77,9 80,97 3,39 

12 89,2 83,4 78,5 83,7 5,36 

13 79,5 70,4 71,8 73,9 4,90 

14 76,8 71,9 68,4 72,37 4,22 

15 78,1 83,7 85,9 82,57 4,02 

16 70,6 65,9 75,6 70,7 4,85 

17 68,7 75,8 78,9 74,47 5,23 

18 76,7 67,8 82,3 75,6 7,31 

19 87,1 78,4 84,5 83,33 4,47 

20 84,2 89,5 81,8 85,17 3,94 
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Table  4-2 Grup2 (Whiteness Super Endo) Ölçüm Sonuçları 

DIS 
No 

1.Ölçüm 2.Ölçüm 3.Ölçüm Ortalama S. Dev 

21 76,9 68,1 59,2 68,07 8,85 

22 62,56 65,9 64,9 64,45 1,71 

23 70,3 61,2 63 64,83 4,82 

24 67,9 68,9 66,8 67,87 1,05 

25 80,4 87,9 85,2 84,5 3,80 

26 62,8 63,5 60,2 62,17 1,74 

27 75,8 76,2 67,2 73,07 5,08 

28 65,7 58,9 62,85 62,48 3,41 

29 69,5 59,5 61,58 63,53 5,28 

30 62,3 60,8 60,47 61,19 0,98 

31 70,5 59,6 64,6 64,9 5,46 

32 62,9 57,25 67,9 62,68 5,33 

33 58,69 56,58 58,7 57,99 1,22 

34 62,6 58,5 70,1 63,73 5,88 

35 57,2 62,3 61,2 60,23 2,68 

36 58,6 54,14 62,4 58,38 4,13 

37 62,3 57,2 54,2 57,9 4,10 

38 59 58,5 67,18 61,56 4,87 

39 53,7 57,8 61 57,5 3,66 

40 55,4 59,4 53,8 56,2 2,88 
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Table  4-3 Grup3 ( Opalesence Endo) Ölçüm Sonuçları 

DIS 
No 

1.Ölçüm 2.Ölçüm 3.Ölçüm Ortalama S.Dev 

41 74,1 69,4 76,3 73,27 3,52 

42 71,8 73 65,6 70,13 3,97 

43 63 70,7 79,3 71 8,15 

44 74 69,7 61,4 68,37 6,40 

45 49,9 46,4 46,5 47,6 1,99 

46 59,7 60,2 63,4 61,1 2,01 

47 81,8 76,4 76 78,07 3,24 

48 56,9 53,4 49,3 53,2 3,80 

49 57,6 51,1 50,3 53 4,00 

50 65,3 61,8 59,3 62,13 3,01 

51 70,2 64,9 63,2 66,1 3,65 

52 68,2 61,2 65,2 64,87 3,51 

53 58,3 61,4 63,3 61 2,52 

54 60,3 62,3 65,2 62,6 2,46 

55 70,4 59,4 64,3 64,7 5,51 

56 57,3 61,3 58,9 59,17 2,01 

57 53,2 55,2 58,9 55,77 2,89 

58 62,3 60,1 57,3 59,9 2,51 

59 64,9 59,3 56,8 60,33 4,15 

60 59,2 62,6 68,7 63,5 4,81 
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Figure  4-1 Sertlik Değerleri 

 

Table  4-4 Grupların Ortama VSD 

 1.Ölçüm 2.Ölçüm 3.Ölçüm Ortalama 

KONTROL G. 77,35 75,25 77,29 76,63 

WHITENESS S.E 64,75 62,61 63,62 63,66 

OPELESCENCE 63,92 61,99 62,46 62,79 

 

Bu çalışmada elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlılığını 

değerlendirmek için, veriler SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences)2010 

IBM Software(USA) bilgisayar programı kullanılarak değerlendirildi ve elde edilen 

bulgular aşağıda yorumlandı. 

Kontrol, Whiteness ve Opalescence olarak adlandırılan gruplarda yer alan 

dişlere yapılan uygulamalar sonrasında mikrosertlik değerleri arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığını belirlemek için öncelikle verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğinin incelenmesi gerekir. Bu nedenle çalışmada elde edilen veriler Shapiro-

Wilk testi ile analiz edildi ve sonuçları aşağıda gösterildi. 
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Table  4-5 Verilerin normallik testi sonuçları 

Grup İstatistik df p 

Kontrol 0,941 20 0,247 

Whiteness 0,802 20 0,001 

Opalesence 0,944 20 0,287 

 

Tablo 4.5 incelenirse kontrol ve opalesence grubundaki verilerin normal dağılım 

gösterdiği (p>0,05) whiteness grubu verilerinin ise normal dağılım göstermediği görülür 

(p<0,05). Bazı verilerin normal dağılım göstermemiş olması grup ortalamalarının 

karşılaştırılmasında parametric testlerin kullanılmasını sınırlar. Bu nedenle çalışmada 

kontrol ve whiteness gruplarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı 

Mann Whitney U testi ile analiz edildi ve sonuçları Tablo 4.3 de gösterildi. 

 

Table  4-6 Kontrol ve Whiteness gruplarından elde edilen verilerin U-Testi Sonuçları 

 n 
Sıra 

Ortalaması 

Sıralar 

toplamı 
U p 

Kontrol 20 27,60 552,00 
58,0 0,0001 

Whiteness 20 13,40 268,00 

Tablo4.6, incelendiğinde kontrol ve whiteness grubundaki veriler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülür [U=58,0; p<0,05]. Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında kontrol grubundaki verilerin daha yüksek olduğu 

anlaşıldı. 

Çalışmada kontrol ve opalescence gruplarından elde edilen verilerin normal 

dağılım gösterdiği bulundu. Bu nedenle bu gruplardan elde edilen verilerin ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız örneklem t-testi ile analiz edildi ve 

sonuçları Tablo 4.7’de gösterildi. 

 

Table  4-7 Kontrol ve Opalescence verilerin bağımsız örneklem t-testi sonuçları 

GRUP n  S.S S.D. t p 

Kontrol 20 60,10 4,99 

38 0,234 0,816 

Opalesence 20 59,72 5,18 

X



 

 

67 

Tablo 4.7 incelenirse kontrol grubundaki verilerin ortalamaları ( kontrol=60,10) 

ile opalesence grubundaki verilerin ortalamaları ( opalesence=59,72) arasında küçük de 

olsa bir fark olduğu görülmektedir. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Çünkü p değeri 0,05’ten daha büyük çıkmıştır. 

Çalışmada whiteness grubundaki veriler normal dağılım göstermediğinden 

whiteness ve opalesence gruplarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı Mann Whitney U testi ile analiz edildi ve sonuçları Tablo 4.8’te gösterildi. 

Table  4-8 Whiteness ve Opalesence verilerin U-Testi Sonuçları 

 n 
Sıra 

Ortalaması 

Sıralar 

toplamı 
U p 

Whiteness 20 14,35 287,00 
58,00 0,0001 

Opalesence 20 26,65 533,00 

 

Tablo 4.8 incelendiğinde whiteness ve opalesence grubundaki veriler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir [U=58,0; p<0,05]. Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, opalescence grubundaki verilerin daha yüksek olduğu 

anlaşıldı. 

Yapılan istatistiksel analizlerin sonucunda kontrol grubunun mikrosertliğinin 

diğer iki gruba, whiteness super endo ve opalescense endo, oranla daha yüksek 

çıkmıştır. 

Beyazlatma ajanlarının mikro sertliği karşılaştırıldığında opalescence endo 

grubunun whiteness süper endo' ya oranla daha sert olduğu ölçümlenmiştir. 

X

X
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5. TARTIŞMA 

Beyazlatma maddelerinin dentin mikrosertliğine etkisi ile ilgili bir çok çalışma 

yapılmıştır( Meredith ve ark., 1996). Bu çalışmaların çoğu santral kesici dişler üzerinde 

yapılmıştır. Yoldaş ve ark.'nın dentin mikrosertliğini inceledikleri çalışmada maksiller 

kanin ve santral kesici insan dişlerini( Yoldaş ve ark.,2004), Silveira ve ark., dentin 

dekalsifikasyonunu inceledikleri çalışmalarında maksiller kanin dişlerini (Silveria ve 

ark., 2004), Rotstein ve ark. ile Chng ve ark. mine ve dentin mikrosertliği değişimleri 

üzerine yaptıkları çalışmalarında da ortodontik nedenlerle çekilmiş alt insan premolar 

dişlerini kullanmışlardır.( Rotstein ve ark.,1993- Chng ve ark. ,2004) 

Bu çalışmada, dentinin yapısal bir özelliği olan mikrosertlik incelendiği için, 

insan dişi kullanılmıştır. İntrakoronal beyazlatma, üst ön dişlerde diğer dişlere oranla 

daha sık uygulandığı için de üst ön dişler tercih edilmiştir. Ayrıca farklı diş grupları, 

dentin yapısı ve kristal düzeni açısından da önemli farklılıklar gösterebileceği ihtimaline 

karşılık tüm seriler üst kesici dişlerden oluşturulmuştur. 

Dişlerin deney öncesi saklanma koşulları çalışmanın güvenirliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Dişlerin saklandığı solüsyonlar nedeniyle mineralize doku 

yüzeylerinde kimyasal değişiklikler gerçekleşebilmekte ve bu da sertliğin ve mineral 

yapının analizinde ölçüm güvenirliğini etkilemektedir(Hosoya ve ark., 2000). 

Meridith ve ark. nın mikrosertlikle ilgili yaptıkları çalışmada, yeni çekilmiş 

insan dişlerini kullanmışlardır. Dişler beyazlatma maddesi kullanılmadan önce deionize 

suda iki hafta bekletilmiştir(1996). Ünlü ve ark. da ev beyazlatma ajanlarının mine ve 

dentin mikrosertliği üzerine etkisini inceledikleri çalışmalarında mandibular kesici 

dişleri tercih etmiş ve işlem öncesi dişleri 37
0
C' de serum fizyolojik de 

bekletmişlerdir(2004). 

Bu çalışmada kullanılan dişler, çekimden sonra, kökler üzerindeki periodontal 

artıklar temizlenerek, beyazlatma ajanları uygulanana kadar, 4
0
C ‘ de ki serum 

fizyolojik içerisinde bekletilmiştir. Dişlerin içinde bulunduğu serum fizyolojik her hafta 

düzenli olarak değiştirilmiştir. Böylece kullanılan örneklerin dokularında herhangi bir 

değişiklik olmadan deneylerin yapılması sağlanmış ve gerçeğe yakın sonuçların elde 

edilmesi hedeflenmiştir.  
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Çekilmiş insan dişlerinin kullanıldığı çalışmalarda modellerin standart olması 

deney sonuçlarının da güvenirliğini artırmaktadır. Bu nedenle kullanılan modellerin 

standardizasyonu çok önemlidir. Dişlerin standardizasyonunda hastanın yaşı, kullanılan 

dişlerin çürüğünün olup olmaması, ölçüm yapılacak olan numunenin kökün hangi 

bölgesinden alındığı ve dişlerin saklandığı ortam büyük önem taşımaktadır.  

Carrigan ve ark. çalışmalarında yaş artıkça dentin tübül sayılarının azaldığını 

ayrıca apikal bölgede kuronal bölgeye göre daha fazla dentin tübülü bulunduğunu 

bildirmişlerdir(1984). Bu çalışma seçilen dişlerin yakın yaş gruplarından seçilmesinin, 

dişlerin standardizasyonunun sağlanması konusunda önemini açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Hosaya ve ark.' nın süt dişlerinde çürüklü ve çürüksüz alanların mikrosertliğini 

değerlendirdikleri çalışmada, mikrosertliğin çürük alanlarda, sağlıklı alanlara oranla 

daha az olduğunu belirtmişlerdir(2000). Çürük alanlardan yapılacak mikro sertlik 

ölçümleri sağlıklı kök dentin yüzeylerinden alınan mikrosertlik değerleri ile aynı 

olmayacaktır. Bu nedenle yapılan bu çalışmada modellerin homojenliğini sağlamak 

amacıyla çürüksüz dişler kullanılmıştır. 

Güncel pratik intrakuronal beyazlatma uygulamalarında, kullanılan ajanlar pulpa 

çemberi üzerine uygulanmasına karşın, bu çalışmada gerek uygulanan beyazlatma 

ajanlarının kök dentin yüzeylerine temas etmesi, gerekse de tübül sayıları ve yüzey 

alanlarının benzerliği nedeniyle diş köklerinin mine sement sınırının altındaki 

bölgelerine uygulanmıştır. 

Mikrosertlik ölçümü sırasında doğru sonuç alabilmek için dişlerin düzgün bir 

yüzeyde durmasını sağlamak ve ölçümü kolaylaştırmak amacı ile dişler soğuk akrilik 

bloklar içine gömülmüştür. Dişleri bu şekilde sabitleyerek aynı zamanda dentin 

yüzeylerine beyazlatıcı madde uygulanması sırasında istenmeyen kök yüzeylerinin 

beyazlatma ajanıyla temas ederek deney sonuçlarını etkilemesi de engellenmiştir. 

Mikrosertliğin incelendiği birçok çalışmada araştırmacılar sonuçların 

güvenilirliği açısından ölçüm öncesi, örneklere zımpara işlemi uygulamışlardır(De-

Deus ve ark.,2006). Fuentes ve ark. (2003) ve Sutzky-Goldberg ve ark. (2002) 

mikrosertlikle ilgili çalışmalarında kullandıkları çekilmiş insan dişlerini akriliğe 

gömerek zımpara işlemi uygulamışlar, böylece kullanmak istedikleri malzemelerin 

sadece kök dentini ile temas etmesi sağlanmıştır. Erdemir ve ark. ( Erdemir ve ark., 
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2004) yaptığı çalışmada da mandibular alt kesicileri kullanmış ve çalışmaları sırasında 

kuronları uzaklaştırılmış kökleri, otopolimerizan akrilik bloklara gömerek zımpara 

işlemi uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan köklerin otopolimerizan akrilik bloklara 

gömülmeleri sayesinde sadece kök dentininin ilgili solusyona maruz kalmasının 

amaçlandığını bildirilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada da kullanılan modellerin yüzeyleri, 0 numaralı su 

zımparası ile zımparalanarak ölçümün hassasiyeti için gerekli düz, çatlaksız, deforme 

olmamış dentin yüzeyleri elde edilmiş, böylece beyazlatma ajanlarının sadece dentin 

yüzeyine teması sağlanmıştır. 

Beyazlatma ajanlarının mine dokusu üzerinde bazı etkiler yaptığı bilinmektedir. 

Minenin morfolojik yapısındaki ve mikrosertlik değerlerindeki değişimler önemlidir. 

Tao jıang ve arkadaşları hidrojen peroksit içeren beyazlatma maddesinin hidroksiapatit 

ile birlikte kullanılmasının, mine dokusu üzerinde yaptıkları değişiklikleri 

incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda, %30 luk hidrojen peroksit içeren beyazlatma 

maddesinin, minenin mikrosertliğini önemli ölçüde azalttığı ve morfolojik yapısını 

değiştirdiği gösterilmiştir(2008). Yüzey yapısı bakımından dentin dokusundan daha sert 

bir morfolojiye sahip olan mine dokusu üzerinde yapılan bu çalışmada, mikrosertlik 

bakımından çıkan sonuçlar ve mikrosertliği bu denli etkilemesi dikkat çekicidir. Bu 

veya benzer çalışmaların dentin dokusu üzerinde nasıl değişiklikler yapacağı önemli bir 

araştırma konusudur.  

Bu çalışmada bu konu üzerinden yola çıkılarak, farklı beyazlatma maddelerinin 

dentin mikrosertliği üzerindeki değişiklikleri incelenmiş ve çıkan sonuçlarda 

beyazlatma maddelerinin dentinin mikrosertliğini etkilediği görülmüştür. 

Hidrojen peroksit ve Karbamid peroksit in intrakoronal beyazlatma esnasında 

dentin mikrosertliğinde azalmaya neden olduğu yapılan birçok çalışma sonucunda 

gösterilmiştir. Bu durumda dentinin morfolojik yapısında bozulma ve inorganik 

yapısında bozunmanın gerçekleşmesi de beklenen bir sonuçtur. Her ne kadar 

beyazlatma ajanlarının dentin üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılamamış olsa da, 

yapılan bazı çalışmalarda hidrojen peroksitin, dentinin inorganik materyalinde 

çözünmeye sebep olduğu, kalsiyum fosfor oranında azalma yaptığı, protein 

denatürasyonu sebebiyle de dentinin organik matriksinde mineral kaybına sebep olduğu 

bilinmektedir(Goldstein,1995). 
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Dentinin mikrosertliği, beyazlatma maddelerinin pH ı, dentinin tamponlama 

kapasitesi, dentin tübül yoğunluğunun farklılığından etkilenir. Bazı araştırmacılar, 

beyazlatma ajanlarıyla birlikte, dentinin mineral kaybını etkilemesi ve mikrosertlik 

üzerinde etkisi olduğu bilinen maddelerin beyazlatma ajanlarıyla birlikte kullanımının, 

dentinin mikrosertliğine etkisinin nasıl olacağına dair araştırmalar yapmışlardır. Daniel 

pinto de Oliveira ve ark.nın yaptığı çalışmada beyazlatma ajanlarının klorheksidin jel ile 

birlikte ve klorheksidin jel olmadan kullanımının dentinin mikrosertliğindeki 

değişimlerini incelemişlerdir. Sonuç olarak klorheksidin jelin kullanımının dentinin 

mikrosertliğinde anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı görülmüştür. Ancak klorheksidin 

jelin intrakoronal beyazlatma esnasında kaviteye antimikrobiyal bir ajan olarak 

kullanılabileceği görülmüştür(2007). Bu çalışmada dentin mikrosertliği ölçümlenirken 

yalnızca beyazlatma ajanlarının etkisi değerlendirilmiştir. 

Saleh Ettman ve ark.nın yaptığı çalışmada ( 1999),  60 saniye süresince dentinin 

%3 lük hidrojen peroksit ve %5 lik sodyum hipoklorit solüsyonu ile birlikte 

kullanımının anlamlı ölçüde dentinin mikrosertliğini azalttığı bulunmuş, yüksek 

konsantrasyondaki hidrojen peroksitin beyazlatma esnasında, kısa bir sürede bile 

dentinin mekanik özelliklerinde değişiklikler yaptığı gösterilmiştir.  

Lewinstein ve ark. nın (1994) yaptığı çalışmada, intrakoronal beyazlatma için 

sıklıkla kullanılan %30 luk hidrojen peroksitin farklı zaman aralıklarında dentinde 

yaptığı mikrosertlik değişimleri incelenmiştir. Bunun için hidrojen peroksit in 5, 10, 15 

dakika süre ile dentine teması sağlanmış ve sonuç olarak mikrosertklikteki azalmanın 

süre ile doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada, Türkiye’ de sıklıkla kullanılan ve yüksek konsantrasyonda % 35 

hidrojen peroksit( Opalescence Endo) ve % 37 karbamid peroksit(Whiteness Super 

Endo) içeren ticari markaların dentin mikro sertliğine olan etkilerini araştırmak 

amaçlanmıştır. 

İntrakoronal beyazlatma da karşılaşılan komplikasyonlardan biri, servikal kök 

rezorpsiyonudur. Bu komplikasyon, daha çok hidrojen peroksitin beyazlatma ajanı 

olarak kullanıldığı ve beyazlatma etkinliğini arttırmak amacıyla ısıyla birlikte 

uygulandığı durumlarda ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Madison, Walton ve 

ark.ları(1990) yaptıkları çalışmada, servikal kök rezorpsiyonundan korunmak amacıyla, 

beyazlatma etkinliği daha az bile olsa sodyum perborat ve su karışımının kullanımını 



 

 

72 

intrakoronal beyazlatma da önermişlerdir. Her ne kadar intrakoronal beyazlatmada 

gerçekleşen kök rezorbsiyonunun patojenik mekanizması tam olarak anlaşılamamış olsa 

da, hidrojen peroksitin dentin tübüllerine difüze olarak, mine sement sınırından 

periodontal ligamana ulaşması sonucu bu etkiyi yarattığı düşünülmektedir. Bazı 

araştırıcılar intrakoronal beyazlatma esnasında kalsiyum hidroksit kullanımının 

rezorpsiyonu engellediğini düşünmektedirler. Tam olarak ispatlanmamış olmakla 

beraber dış kök rezorpsiyonun nedenlerinden birisinin pulpasız dişlerde açık dentin 

kanallarından periodontal membrana geçen hidrojen peroksitin iltihabi bir reaksiyon 

başlatması olabileceği düşünülmektedir (Kielbassa ve ark., 2000). Ayrıca güçlü 

oksidatif olması nedeniyle %35’lik hidrojen peroksitin yumuşak dokularla teması 

istenmeyen bir durumdur (Feinman, 1994). 

Bu çalışma in vitro ortamda yapıldığı için, güncel pratik kullanımda 

karşılaşılabilen komplikasyonlardan hiç birini gözlemleme şansı olmamıştır. Ayrıca 

çalışma günümüzde hekimler tarafından kullanım kolaylığı sebebiyle sıklıkla tercih 

edilen“kullanıma hazır” ürünler ile yapıldığı için hidrojen peroksit ve karbamid peroksit 

dışında sodyum perborat ve türevi bir ajan kullanılmamıştır. 

Son yıllarda, karbamit peroksitin özellikle vital diş beyazlatma uygulamalarında 

popülerliğinin artması, intrakoronal beyazlatma uygulamalarında da alternatif bir 

malzeme olabileceğini ön plana çıkartmıştır. %10 konsantrasyondaki karbamit peroksit 

in, beyazlatma etkinliğinin, sodyum perboratla benzer olduğu gösterilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda konsantrasyonundaki artışın beyazlatma etkinliğini arttırdığı görülmüştür. 

Karbamit peroksitin dentin mikrosertliğine etkileri bazı araştırıcılar tarafından 

incelenmiştir. Carrasco ve ark (2003).nın yaptığı çalışmada,dentin dilimleri üzerine 72 

saatlik bir zaman diliminde çeşitli beyazlatma ajanları uygulanmıştır.%30 luk hidrojen 

peroksitin dentin mikrosertliğinde en fazla azalmaya neden olduğu, bunu % 10 luk 

karbamit peroksitin izlediği gözlemlenmiştir. 

Chng ve ark. nın (2004) 46 diş üzerinde yaptıkları bir çalışmada hidrojen 

peroksit, Sodyum perborat, Karbamit peroksit in farklı konsantrasyonlarda kullanmışlar, 

sonuç olarak %35 lik hidrojen peroksit ve %35 lik karbamit peroksitin en yüksek oranda 

dentin mikrosertliğini azalttığını bildirmişlerdir. 

Laise Daniela ve ark(2004) larının yaptığı çalışmada, farklı beyazlatma 

ajanlarının sığır dentin yüzeylerindeki morfolojik değişikliklerini in vitro olarak 
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incelemişlerdir. Geleneksel intrakoronal beyazlatmada sıklıkla kullanılan; Opalescence 

Endo ve Whiteness Super Endo ve ışıkla aktive olan Opalescence Xtra ve Whiteness HP 

Maxx beyazlatma ajanları kullanılmıştır. Örneklerin yüzeyleri SEM yöntemi 

kullanılarak incelenmiştir. %37 lik karbamit peroksit içeren Whiteness Super Endo 

örneklerine bakıldığında, kaba bir yüzey oluşturduğu ve intertübüler dentin alanlarında 

erozyon açıkca görülmüştür. Peritübüler alanların ise daha az etkilendiği 

görülmüştür.%35 lik hidrojen peroksit içeren Opalescence Endoda da dentin üzerinde 

lokalize erozyon alanları görülmüştür. Erozyan alanlarındaki derinlik en fazla 

Opalescence Endo beyazlatma ajanında gözlemlenmiştir. Çalışmadaki sonuçlar 

göstermiştir ki, düşük pH ve hidrojen peroksit oksidasyonunun, intrakoronal beyazlatma 

yapılırken dentinin yapısında ve yüzey özelliklerinde gözle görülür değişikliklere sebep 

olmaktadır.  

Intrakoroner ve ekstrakoroner beyazlatma işlemi esnasında temas ortaya çıktığı 

için, tüm dental sert doku üzerinde okside ajanın etkilerini incelemek önemlidir. 

Peroksit bazlı materyallerin mine ve dentinin bağlanma dayanınıklılığına ve yapısına 

etkileri ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bağlanmanın düştüğü 

saptanmıştır .( Van der Vyver ve ark., 1997) Klinik olarak bağlanma değerlerindeki bu 

düşüş önemlidir. Bunu gidermek için restorasyon yapımının 24 saat ile 2 hafta 

geciktirilmesi en çok önerilen yöntemdir.  

Zalkind ve ark(1996). beyazlatma etkisi ve mine yüzey değişiklikleri arasında 

yakın ilişki olduğunu bildirmiştir. Çalışmalar, beyazlatma ajanlarının diş minesinin 

mineral içeriği ve mikromorfolojisinde değişiklikler oluşturabileceğini ve sonrasında 

mikrosertliğini azaltabileceğini göstermiştir. Kalsiyum, fosfor kaybı ve mine 

sertliğindeki azalma sırasındaki doğrusal ilişki, mine çürükleri ile ilişkili mine 

mineralizasyon derecesi için sertlik ölçümlerinin indikatör olarak kullanılabileceğini 

gösterir. Beyazlatma ajanlarınca indüklenen mineral kaybı, başlangıç çürük lezyonlarına 

benzer şekilde mine yüzey altında oluşur. Mineral içeriğindeki bu kayıp mine prizmaları 

arasında aralık artışı, yüzey pürüzlülüğü ve Streptococcus mutans adezyonunda artış 

şeklinde görülür. Hosaya ve ark.(2000) beyazlatılmış minede, Streptococcus mutans 

kolonilerinin arttığını, tekrarlayan beyazlatma seansları sonrası bakteriyel adezyonda 

artış meydana geldiğini ve maksimum bakteri koloni sayısının asitlemeyi takiben beş 

seans beyazlatma sonrası oluştuğunu bildirmiştir. Mineyi etkileyen çürük lezyonları 
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kolaylıkla dentin dokusuna doğru ilerleyip daha derin çürüklere neden olabilir. Ayrıca 

extrakoronal beyazlatma yöntemi ile beyazlatılan mine dokusunda oluşan çürük 

lezyonlarının bir benzeri intrakoronal beyazlatma esnasında dentin dokusunda da 

oluşabilir. İntrakoronal beyazlatmanın kanal tedavisi yapılmış dişlerde uygulanması 

sebebiyle, oluşan çürük lezyonunun ağrıya sebebiyet vermeden ilerlemesi beklenir. Bu 

durum daha sonrasında yapılacak restorasyonları olumsuz yönde etkileyecektir. 

Basting ve ark.,(2001) yaptıkları çalışmada beyazlatma ajanlarının, diş dokusuna 

demineralizasyon ile penetre olduğunu, dolayısıyla beyazlatma ajanlarının mine ve 

dentin dokusunda oluşan çürük lezyon aktivitesi ile ilişkili olabileceğini bildirmiştir. 

Hidrojen peroksit tüm sert dental dokularda(mine, dentin, sement) kalsiyum / fosfor 

oranını önemli ölçüde azaltan tek materyaldir.(Goldstein ve ark. 1995) Oksidasyon 

ajanlarının dental sert dokular üzerine etkisinin incelenmesi önemlidir, çünkü internal 

ve/veya eksternal beyazlatma süresince kontak oluşabilir veya yanlışlıkla çürük 

lezyonları, mine defektleri veya abrazyonlardaki dentin ile temasa geçebilir. 

Beyazlatma tedavilerinde etkili bir sonuç elde edilebilmesi için kullanılan 

beyazlatma ajanının yapısı ve konsantrasyonu kadar yan etkilerinin engellenebilmesi de 

oldukça önemlidir. Klinik olarak belirti göstermemesine rağmen beyazlatma ajanlarının 

oluşturabileceği kimyasal ve mikroyapısal değişikliklerin dişlerin yüzey özelliklerini, 

mineralizasyon derecesini ve belkide çürük benzeri lezyon gelişimini etkileyebileceği 

unutulmamalıdır. 

Beyazlatmanın, dişlerin kırılganlığını arttırıp arttırmadığı klinik olarak 

önemlidir. Özellikle ısının kullanıldığı beyazlatma sonrasında mine ve dentinin 

kurumasına bağlı olarak koroner diş yapısının kırılganlığının artmasından 

bahsedilmiştir. Fakat bu durum kesin olarak kanıtlanmamıştır ve klinik deneyimler 

beyazlatılan dişlerin kırılmaya daha hassas olmadığını göstermektedir. Tedavide %30 

luk hidrojen peroksit ve ve sodyum perborat karışımı kullanılmış çalışmalarda dentinin 

kırılganlığında artış tespit edilmemiştir. Bazı durumlarda %30 luk hidrojen peroksitin 

dentinin germe ve makaslama kuvvetleri gibi biyomekanik özellikleri üzerinde zararlı 

etkileri vardır. Bu ters etkiler, sodyum perboratın su ya da %30 luk hidrojen peroksitle 

karışımında belirgin bir şekilde daha azdır. Genel olarak, internal beyazlatma yapılan 

çalışmalarda beyazlatılmış dişlerde hiçbir kırılma olgusuna rastlanmamıştır. Bu 

sonuçlara rağmen bilinmelidir ki, dişler nemli dentinin ortadan kalkmasıyla zayıflar. 
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Dişlerdeki madde kaybına bağlı olarak önceden zayıflamış dişlerde daha büyük bir 

kırılma riski vardır. Bu yüzden şiddetli renklenme bozukluğu olan dentin, daha sonra 

oluşabilecek kırılmaları önlemek için dikkatli bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. 

Mikrosertlik, sabit bir kuvvete maruz kalan malzemenin ölçülebilir direncidir. 

Mikrosertlik ölçümleri mikroindentasyon tekniği ile yapılmaktadır. Sertlik ölçümü 

inderntatorün uyguladığı kuvvetin yüzey ile temas ettiği alana bölünmesiyle elde 

edilmektedir. İndentator ucunun büyüklüğü ve bölgeler arasında dentin tübül büyüklüğü 

yoğunluğu farklılıkları nedeniyle bu yöntemle ortalama değerler elde 

edilmektedir(Marshall ve ark.,1997). Bu test sırasında indentatorün kuvvet 

uygulayacağı yüzeye düz şekilde temas etmesi kuvvetin yüzeye tam olarak 

aktarılabilmesi ve sağlıklı sertlik değerleri alınabilmesi açısından önemlidir.  

Panigh ve G' sell (1993) sertlik ve dişin mineral yapısı arasında pozitif bir 

korelasyon olduğunu bildirmiştir. Mikrosertliğin tespiti sonucu elde edilen 

değerlendirme, diş sert dokularının mineral kaybı ya da kazancının kanıtıdır.( Arends ve 

ark.1992) 

Yapılan çalışmada farklı beyazlatma ajanlarının dentin dokusunda mikrosertliği azalttığı 

görülmüştür. Mikrosertlikteki bu azalma esas olarak kırılganlığı azaltsada, dişler söz 

konusu olduğunda kırılganlık için başka etkenler işin içine girmektedir. Diş beyazlatma 

işlemi dişin yapısına geri dönüştürülemez zarar vermektedir. Dişin kırılganlığı, dentinin 

içerdiği su miktarı, mineralizasyon, kollajen ve kollajen olmayan proteinler in 

değişimiyle ilgilidir. Özellikle peroksit içeren beyazlatma ajanlarının dentinin kolajen 

yapısındaki çözünme ve bozunma sebebiyle, diş yapısını zayıflatmakta, çürüğe 

yatkınlığını arttırmakta ve dolayısıyla dişlerde kırılganlığı arttırmaktadır. 
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6. SONUÇLAR 

Yapılan ölçüm sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, whiteness 

super endo kullanılan 3. Grup ile, kontrol grubu arasındaki mikrosertlik farklı 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Buna karşılık 

opalescence endo kullanılan 2. Grupta dentin mikrosertliği, kontrol grubuna oranla 

azalmış olsa da aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.(p>0,05). 

Opalescence Endo ve Whiteness Super Endo grubundaki veriler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada, iki beyazlatma ajanının da kontrol grubuna oranla, dentin 

mikrosertliğini azaltmıştır. Kullanılan beyazlatma ajanları karşılaştırıldığında ise 

Whiteness super Endo grubundaki, mikrosertlik değerindeki azalmanın, opalesence 

endo grubuna göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 

Mikrosertlik ve dişin mineral yapısı arasında pozitif bir korelasyon vardır. 

Mikrosertlikteki azalma esas olarak kırılganlığı azaltsa da, dişler söz konusu olduğunda 

kırılganlık için başka etkenler işin içine girmektedir. Mikrosertlikteki azalma dentindeki 

mineral kaybına bağlı olarak, diş yapısını zayıflatmakta, çürüğe yatkınlığını arttırmakta 

ve dolayısıyla dişlerde kırılganlığı arttırmaktadır. 
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